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 الف

مقدمه مترجم
کتــاب پیــش رو، بــه پژوهــش راجــع بــه نهــاد بیمــة  اجتماعــی و دشــمناِن آن پرداختــه و بــه ویــژه بــر تجربــة 
ــا ایدئولوژی هــا و سیاســت هایی اســت  ــة علمــی ب ــاب، مقابل ــد دارد. مســئلة اساســِی کت ــاالت متحــده تأکی ای
کــه بــه دنبــال نابــودی یــا تضعیــف شــدیِد بیمــة اجتماعــی هســتند. در ایــن راســتا، از ســویی، بــا تعمــق در 
اصــول اخالقی-فلســفِی بیمــة اجتماعــی و نیــز رجــوع بــه شــواهد تجربــی ضــرورت حفــظ و بهبــود بیمه هــای 
ــای  ــای گفتمان ه ــز پیامده ــی اندیشــه ای و نی ــد مبان ــا نق ــر، ب ــد و از ســوی دیگ ــی را گوشــزد می کن اجتماع
مخالــِف آن )یعنــی محافظــه کاری سیاســی و نئولیبرالیســم اقتصــادی(، می کوشــد بی اعتبــار بــودِن آن 

ــد. ــات کن ــا را اثب گفتمان ه
ــرد مجــزا و مســتقل« باشــد،  ــن اســت کــه »انســان«، بیــش از آنکــه »ف ــن نویســندگان ای فــرض بنیادی
جزئــی از تــار و پــود پیچیــدة اجتماعــی اســت کــه نســل های گذشــته و کنونــی آن را ســاخته اند: انســان در دورة 
ــه  ــوزد و ب ــا را از »دیگــری« می آم ــان، اندیشــه و مهارت ه ــه »دیگــری« وابســته اســت، زب ــاًل ب ــوزادی کام ن
جهانــی پــای می گــذارد کــه تقریبــاً تمامــِی آن را »دیگــران« ســاخته اند. هــر امــِر روزمــره کــه بــا آن روبــه رو 
ــانه ها،  ــی افس ــا و حت ــهرها، تکنولوژی ه ــا ش ــا، جاده ه ــا، ابزاره ــد کااله ــم )مانن ــه آن نیازمندی ــویم و ب می ش
قصه هــا، ارزش هــا و...(، بیــش از آنکــه محصــول اراده و کنــش مــا – بــه مثابــه »فــرِد مســتقِل مســئول« باشــد، 
محصــول اراده و کنــِش »دیگرانــی اســت کــه بســیاری از آن هــا در گذشــته اند. اگــر چنیــن نگاهــی را بپذیریــم، 
انســان را نــه همچــون »فــردی« کــه خــود بــر اســاس تصمیــم و عقالنیــت آینــده اش را رقــم می  زنــد، بلکــه 
همچــون »عضوی/شــهروندی« از یــک جامعــه در نظــر خواهیــم گرفــت کــه بــه بیــان نویســندگان کتــاب داراِی 
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ب  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ــن »عضو/شــهروند« همان طــور کــه  ــا »دیگــران« اســت. ای ــِل درون نســلی و بین نســلی« ب »وابســتگی متقاب
خــود بــر شــانة نســل های گذشــته ایســتاده اســت، بــا مشــارکت در جامعــه، بــه تــداوِم ایــن »حرکــت« یــاری 
می رســاند. نویســندگان از لحــاظ اخالقــی دارای رویکــردی دربرگیرنــده )inclusive( هســتند. در ایــن رویکــرد، 
»دیگــری«، فــارغ از نــژاد، مذهــب، جنســیت، ســن و... دارای کرامــت انســانی اســت و حفــظ کرامــت انســانِی او 
در دنیــای مــدرِن کنونــی، جــز بــا تضمیــن امنیــت اقتصــادی و امنیــت ســالمتی در دوره هــای اشــتغال، بیــکاری 

و بازنشســتگی ممکــن نمی شــود.
همان طــور کــه اشــاره شــد، »انســان« نــه »ســوژة مســتقل خودآییــن« بلکــه یــک »عضو/شــهروند« اســت 
ــته  ــران« وابس ــه »دیگ ــه( ب ــد زبان/اندیش ــانی مانن ــای انس ــتی و قابلیت ه ــای زیس ــانِی او )بق ــود انس ــه وج ک
اســت؛ یعنــی ذاتــاً اجتماعــی اســت. نویســندگان در بخش هــای مختلــف مقــاالت خــود، بــر ایــن مهــم انگشــت 
نهاده انــد کــه همان طــور کــه اجتماعــی بــودِن وجــوِد انســان بیــش از تفــرد و اســتقالل او اصالــت دارد، بســیاری 
از ریســک هایی کــه طــی زندگــی بــرای او پیــش می آینــد، ماهیــت جمعــی دارنــد )او مســئول پیدایــش آنهــا و 
رفــع آنهــا نیســت(. بیمــة اجتماعــی نهــادی اســت کــه امنیــت اقتصــادی و ســالمتی را فراهــم و ایــن ریســک ها 

ــع می کند/کاهــش می دهــد(. ــی رف ــه طــور جمع ــد )ب ــع می کن را توزی
ــم  ــت گذاری و عل ــة سیاس ــه در عرص ــد ک ــکل گرفته ان ــی ش ــة اجتماع ــه بیم ــر علی ــی ب ایدئولوژی های
فعال انــد. نویســندگان نشــان داده انــد کــه ایــن ایدئولوژی هــا )محافظــه کاری سیاســی و نئولیبرالیســم اقتصــادی( 
توســط اندیشــکده ها و رســانه هایی حمایــت و ترویــج می شــوند کــه حامــی مالــی آن هــا، گروه هایــی هســتند 
کــه بــا تضعیــِف بیمــة اجتماعــی بــه منفعــت بیشــتری دســت می یابنــد. ایــن ایدئولوژی هــا، بــر خــالف اصــول 
بیمــة اجتماعــی، انســان را یــک »ســوژة مســتقل خودآییــن« می داننــد کــه مســئوِل خوشــبختی/بدبختِی خویش 
اســت. آنهــا در مخالفــت بــا بیمــة اجتماعــی، از یــک طــرف در آســیب پذیرِی مالــِی بیمــة اجتماعــی بــه دلیــِل 
تحــوالت جمعیت شــناختی مبالغــه کــرده و راجــع بــه آینــدة مالــِی برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، پیش بینی هایــی 
ــی )نســِل انفجــار  ــن راســتا ســالمنداِن نســِل بیش زای ــد. در ای ــی را رواج می دهن ــی و هیجان ــه، غیرواقع بدبینان
ــان اســت. از طــرف  ــه جوان ــار اضافــی ای می داننــد کــه تأمیــن درآمــد و ســالمت آنهــا، ظلــم ب جمعیــت( را ب
دیگــر می کوشــند خصوصی ســازِی برنامــة اجتماعــی را در جهــان رواج دهنــد. نویســندگان بــا رجــوع بــه شــواهد 
تجربــی نشــان داده انــد کــه هــر دو تــالِش یادشــده قابــل دفــاع نیســتند؛ »جمعیت شناســی آخرالزمانــی« چیــزی 
ــتر و  ــِی بیش ــز بهره کش ــی ج ــی« حاصل ــة اجتماع ــازی بیم ــت و »خصوصی س ــانه ای نیس ــی رس ــز هیاهوی ج
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مقدمه مترجم  / پ

انتقــال ریســک های بیشــتر بــر دوش افــراد و خانــواده نداشــته اســت. نویســندگان کتــاب راهکارهایــی را بــرای 
مقابلــه بــا ایــن دو رونــد پیشــنهاد کرده انــد.

ــد  ــده اند و نشــان داده ان ــل ش ــرمایه داری و دموکراســی قائ ــِن س ــی بی ــز درخشــان و ژرف نویســندگان تمای
ــه  ــه ب ــا اصــراِر باورمندان ــد، بلکــه برعکــس، نئولیبرالیســم ب ــی ندارن ــاط بنیادین ــر ارتب ــا یکدیگ ــن دو ب ــه ای ک
ــًا  ــة اجتماعــی ماهیت ــا بیم ــی )=کاهــش دموکراســی( می شــود. ام ــش بی عدالت خصوصی ســازی، موجــب افزای

ــت اجتماعــی )و بنابرایــن دموکراســی( مرتبــط اســت. ــا عدال ب
نکتــة آخــر اینکــه، می تــوان ایــن مضمــون اساســی را از مباحــث کتــاب برداشــت کــرد کــه برپایــِی عدالــت 
اجتماعــی، جــز بــا رواِج رویکردهــای دربرگیرنــده )inclusive( در سیاســت گذاری ممکــن نیســت. رویکردهــای 
طردکننــده )exclusive( دشــمن عدالــت اجتماعی انــد: تبعیض/طــرِد اقتصــادی کــه بــه بهره کشــِی بیشــتر و 
ــداوم  ــه ت ــرال و تبعیض/طــرِد جنســیتی )sexism؛ کــه ب وخامــت اوضــاع فقــرا می انجامــد در رویکــرد نئولیب
ــه  ــژادی )racism: ک ــرد قومیتی/ن ــد( و تبعیض/ط ــا می انجام ــر اقلیت ه ــا دیگ ــان ی ــت زن ــدید محرومی و تش
ــل  ــه کاری قاب ــرد محافظ ــد( در رویک ــژادی می انجام ــی و ن ــای قوم ــت گروه ه ــداوم و تشــدید محرومی ــه ت ب
ــا/ ــی از اعض ــی بخش ــد، یعن ــدود می کنن ــهروندی را مح ــای ش ــده، مرزه ــای طردکنن ــد. رویکرده ردیابی ان

شــهروندان جامعــه را از حقــوق اجتماعــی خویــش محــروم می ســازند و ســلطة آن هــا در سیاســتگذاری ها بــه 
زیــان عدالــت اجتماعــی اســت.

ــِی اخالقی-فلســفی  امیــد اســت کــه ترجمــة ایــن کتــاب بتوانــد بخشــی از خــالء دانشــی راجــع بــه مبان
ــن  ــان ای ــداران و مخالف ــای سیاســی طرف ــه از نزاع ه ــری ک ــز تصوی ــد و نی ــران کن ــای اجتماعــی را جب بیمه ه

ــده باشــد. ــرای پژوهشــگران و کنشــگران آموزن ــه دســت می دهــد، ب ــاد ب نه

سیدوحید میره بیگی
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پیشگفتار
»هیــچ گاه نمی تــوان تمامــی مــردم را در مقابــل تمامــی مخاطــرات و فــراز و نشــیب های 
ــدودی  ــه تاح ــم ک ــن کنی ــی را تدوی ــیده ایم قانون ــا کوش ــا م ــرد، ام ــه ک ــی بیم زندگ
ــه  فقــر افتــادن در زمــان ســالمندی  حمایت هایــی را در مقابــل از دســت  دادِن شــغل و ب

ــد.« ــم کن ــان فراه ــای آن ــهروندان متوســط و خانواده ه ــرای ش ب
رئیس جمهور فرانکلین د. روزولت، هنگام امضای قانون تأمین اجتماعی، 1935

بــرای مــا تصــور گذشــتة نه چنــدان دور خویــش دشــوار اســت:  فقــر در زمــان ســالمندی! زمانــی کــه بســیاری 
ــیدند. در  ــالمندی می رس ــه س ــی ب ــة زندگ ــاج اولی ــی مایحت ــا حت ــی ی ــد، دارای ــدون درآم ــا ب از آمریکایی ه
ســال 1935، بیــش از نیمــی از شــهرونداِن ســالمند، فقــرزده بودنــد. امــروزه ایــن بخــش از تاریــخ مــا ســپری 
شــده اســت و بــه لطــف برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، ماننــد تأمیــن  اجتماعــی1 و مدیکــر2 تعــداد کمتــری از 
ــد. هرچنــد مزایــای ایــن برنامه هــا  ــه مراقبت هــای پزشــکی دسترســی ندارن ــا ب ــد ی ســالمندان آمریــکا فقیرن
ــایر  ــد س ــی مانن ــة اجتماع ــد. بیم ــمار مي آی ــه ش ــواده  ب ــا خان ــرای میلیون ه ــی ب ــا راه نجات ــت، ام ــدک اس ان
ــادی  ــمی و م ــران های جس ــل خس ــراد در مقاب ــردن اف ــرای بیمه ک ــه ب ــک ک ــارکت در ریس ــیوه های مش ش
طراحــی شــده اند، بــه حفاظــت از درآمــد کارگــران و خانواده هــای آنــان، بازنشســتگان و ازکارافتــادگان ادامــه 

می دهــد.
متأســفانه بســیاری از محافظــه کاران و هــواداراِن بــازار خصوصــی، بیمــة اجتماعــی را به مثابــه یــک نظــام 
منســوخ صدقه دهــِی دولتــی بــه بــاد تمســخر می گیرنــد. در طــول ســال ها، مخالفــان بیمــة اجتماعــی جنگــي 
میان نســلی را برانگیختــه  و کوشــیده اند حمایــت ناآشــنایان بــا محاســن دو طــرح بیمــه ای تأمیــن اجتماعــی و 
مدیکــر را از ایــن طرح هــا کاهــش دهنــد؛ از ایــن رو جوانــان را علیــه ســالمندان شــورانده اند. درواقــع نظــام تأمیــن 
ــد. ایــن نظــام از طریــق  ــل دارن اجتماعــی نشــان دهندة شــیوه هایی اســت کــه در آن نســل ها وابســتگی متقاب
فراهم کــردن درآمــد دوران بازنشســتگی کــه بــه ســالمندان اجــازه می دهــد بــا کرامــت و در اســتقالل زندگــی 
کننــد، در رفــاه مــردم ســهیم اســت. افــزون بــر کارگــران بازنشســته و مزایــای همســری3، اگــر دســتمزدبگیران 

Social Security .1: اصلی ترین برنامة بیمة اجتماعی ایاالت متحده شامل بیمة بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان )مترجمان(.
Medicare .2: دیگــر برنامــة بیمــة اجتماعــی ایاالت متحــده کــه بــه آمریکایی هــای 65 ســال بــه بــاال و برخــی جوان ترهــای دارای بیماری هــای 
خــاص، خدمــات درمانــی ارائــه می کنــد. مدیکــر و تأمیــن اجتماعــی، چنانکــه شــرح داده خواهــد شــد، در دســتة راهبردهــای بیمــه ای قــرار دارنــد، 

نــه راهبردهــای مســاعدتی )مترجمان(.
3. spousal benefits
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ج  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ازکارافتــاده یــا فــوت شــوند، خــود و خانواده هایشــان حمایــت بیمــه ای دریافــت می کننــد.
ــای  ــادی، بالی ــای اقتص ــان بحران ه ــکا در می ــی آمری ــة اجتماع ــای بیم ــر، برنامه ه ــان درحال تغیی در جه
ــوخی  ــه و منس ــای کهن ــا، برنامه ه ــن برنامه ه ــد. ای ــی مانده ان ــکا باق ــتوار و قابل ات ــا، اس ــی و جنگ ه طبیع
ــاًل  ــت، کام ــد. درحقیق ــی می گوین ــای اجتماع ــت در بیمه ه ــی دول ــه نقش آفرین ــان هرگون ــه مخالف ــتند ک نیس
خــالف ایــن ادعــا صحــت دارد. برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، نمــاد بهتریــن کاری هســتند کــه دولــت می توانــد 

بــرای شــهروندانش انجــام دهــد و معاهــده ای پایــدار میــان شــهروندان و دولــت ایجــاد کنــد.
ــی  ــن اجتماع ــة تأمی ــای بازنشســتگِی برنام ــدی از مزای ــرای بهره من ــن1 ب ــة 2007، کیســی کرچلی در ژانوی
درخواســت داد. اگرچــه هــر روز هــزاران نفــر بــرای مزایــا درخواســت مي دهنــد، ایــن مــورد خــاص شــایان توجــه 
اســت؛ زیــرا فــرض می شــود کیســی کرچلیــن نخســتین فرزنــد نســل بیش زایــی2 اســت کــه بازنشســتگی او 
دوران جدیــدی را در تاریــخ آمریــکا آغــاز کــرد؛ دورانــی کــه در آن توانایــی دولــت بــرای حمایــت از نســل های 

بازنشســته بــه شــکل بی ســابقه ای بــه چالــش کشــیده خواهــد شــد.
درواقــع نســل بیش زایــی تفاوتــی بــا نســل های دیگــر نــدارد؛ تنهــا تعــداد آنــان از گروه هــای ســنی پیــش 
و پــس از خویــش بیشــتر اســت و خــروج تمامــی آن هــا از نیــروی کار، دســت کم دو دهــه طــول می کشــد. ایــن 
امــر شــکاف مالــی بلندمدتــی را بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه دنبــال دارد، امــا بحران هــای برطرف نشــدنی 
در پــی نــدارد. نســل بیش زایــی یــک راز نهفتــه نیســت. آن هــا مثــل دزدهــا شــبانه مــا را تعقیــب نمی کننــد. 
از زمانــی کــه متولــد شــدند، افزایــش ناگهانــی جمعیــت ایــن نســل در سراســر جامعــه رخ داده اســت. هنگامــی 
کــه بــه مدرســه نیــاز داشــتند، ایــن کشــور برایشــان مدرســه ســاخت. هنگامــی کــه نیازمنــد مســکن بودنــد، این 
ــه ســاختن اقتصــادی کــه امــروزه می بینیــم  ــی کــرد. کار آن هــا طــی ســال ها ب ــه آن هــا کمــک مال کشــور ب

کمــک کــرد.
ــد  ــر کنن ــت فک ــن اس ــا ممک ــد م ــا مانن ــی از اقتصاددان ه ــتگی اند. برخ ــتانة بازنشس ــا در آس ــون آن ه اکن
ــل  ــرد و نس ــد بُ ــرو خواه ــادی ف ــرج اقتص ــا را در هرج وم ــه م ــت ک ــگفت انگیزی اس ــری ش ــر غافلگی ــن ام ای
ایکــس3 و نســل های پــس از آن را در فقــر رهــا خواهــد کــرد. ایــن پنداشــت چنــدان دور از حقیقــت نیســت. 
درنتیجــة تغییراتــی کــه در ســال 1983 رخ داد، برنامــة تأمیــن اجتماعــی تــا زمانــی کــه جوان تریــن افــراد نســل 

1. Kathleen Casey-Kirschling
2. baby boomer

3.   نسل ایکس به نسلی می گویند که بعد از اتمام نسل بیش زایی پس از جنگ جهانی دوم زاده شدند )مترجمان(.
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بیش زایــی حــدوداً 80 ســاله باشــند، قــادر بــه پرداخــت بدهی هــای خــود خواهــد بــود. حتــی بــدون هیچ کــدام 
از تغییــرات یادشــده، برنامــة تأمیــن اجتماعــی پــس از آن، در پرداخــت 25 درصــد مزایــا ناتــوان خواهــد بــود.

بــا وجــود ایــن، اقتصاددانــان محافظــه کار و حامیانشــان از افســانة فاجعــة نســل بیش زایــی اســتفاده می کننــد 
تــا یــورش بی امــان خــود علیــه دو نمــاد اســتوار نیودیــل1 را برانگیزاننــد. آشــکار اســت کــه حتــی مــا باورمنــدان 
بــه ارزش بیمــة اجتماعــی نیــز نمی توانیــم درمــورد آینــده مغــرور و خوشــنود باشــیم و بپنداریــم کــه بیمه هــای 
ــد کــه نبــرد علیــه خصوصی ســازی  ــاور دارن اجتماعــی کامــل و بی نیــاز از اصــالح  هســتند. اگرچــه بســیاری ب
ــت گذارِی  ــز سیاس ــکده ها و مراک ــرف اندیش ــا دالر ص ــوز میلیون ه ــا هن ــت، ام ــده اس ــروز ش ــون پی هم اکن
ــادآور  ــد ی ــن بای ــن  اجتماعــی هســتند. همچنی ــي حســاب های خصوصــی تأمی ــه حام محافظــه کار می شــود ک
شــویم کــه هم اکنــون مدیکــر در مســیر خصوصی ســازی قــرار گرفتــه اســت. قانــون نوســازی مدیکــر2 نوعــی 
ــه در  ــی بیم ــای خصوص ــق بنگاه ه ــا از طری ــه تنه ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــخه های داروی ــه نس ــوط ب ــای مرب مزای
دســترس اســت. ایــن قانــون یارانه هــای بســیاری را نیــز بــرای طــرح مزیــت  مدیکــر3 ایجــاد کــرد. ایــن طــرح 
نوعــی مراقبــت درمانــی خصوصــی اســت کــه بــه ســالمندان تحــت پوشــش برنامــة مدیکــر فروختــه می شــود. 
در طــرح مزیت مدیکــر، بنگاه هــای بیمــه در مقایســه بــا مدیکــر ســنتی بــرای هــر مزایابگیــر حــدود 13 درصــد 
ــن،  ــان مک کی ــناتور ج ــال 2008، س ــت جمهوری در س ــواه ریاس ــزد جمهوری خ ــد. نام ــت می کنن ــتر دریاف بیش
یکــی از حامیــان افراطــی حســاب های خصوصــی، ســاختار بنیــادی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را »مایــة ننــگ« 
ــن خصوصی ســازی  ــان دیری ــدی را قهرم ــن فلدســتین4، ســخنران بع ــد )Denver, July 7, 2008( و مارتی نامی
ــکار  ــه در رســانه ها و اف ــش را مخفیان ــدای خوی ــای پروپاگان ــواداران خصوصی ســازی ســال ها بذره دانســت. ه
ــای  ــِش تاکتیک ه ــزِم آت ــه هی ــرد ک ــتفاده می ک ــی اس ــدام از واژگان ــوش م ــور ب ــتند. رئیس جمه ــی کاش عموم
ــا  ــد ی ــد ش ــه زودی »ورشکســت« خواه ــی ب ــة اجتماع ــه بیم ــای اینک ــود؛ ادع ــازها ب ــِی خصوصی س رعب افکن
ــة  ــه برنام ــد ک ــت می کن ــان تقوی ــاور را در جوان ــن ب ــن اســتدالل هایی ای ــول« خواهــد شــد. چنی ــاًل بی پ »کام
ــان نمی تواننــد کامــاًل درک کننــد  ــد. جوان ــا زمــان بازنشســتگی آن هــا پایــدار نخواهــد مان تأمیــن اجتماعــی ت
ــا  ــا آن روبــه رو هســتند بســیار مخاطره آمیزتــر از آن اســت کــه نســل های پیــش ب کــه جهــان مالــی ای کــه ب
آن مواجــه بودنــد و آن هــا قطعــاً نیازمنــد مزایــای تضمین شــدة تأمیــن اجتماعــی و برنامــه ای بــرای پوشــش دادن 

New Deal .1 برنامة اقتصادی و اجتماعی روزولت که دخالت دولت در اقتصاد و جامعه را افزایش داد )مترجمان(.
2. The Medicare Modernization Act of 2003
3. Medicare Advantage
4. Martin Feldstein
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ــود. هزینه هــای درمانــی  خــود در اواخــر زندگــی خواهنــد ب
در ایــن کتــاب، کارول اســتس1 و همکارانــش برخــی از دانشــمندان پیشــگام در بیمه هــای اجتماعــی را گــرد 
ــد برنامه هــای  ــا می گوین ــه م ــد. آن هــا ب ــت کنن ــا را روای ــن برنامه هــا در کشــور م ــا نقــش ای ــد ت هــم آورده ان
ــت  ــیوه های حمای ــورد ش ــن درم ــد. همچنی ــد آمدن ــده پدی ــه در ایاالت متح ــر چگون ــی و مدیک ــن اجتماع تأمی
ــد  ــد دارن ــژه تأکی ــد و به وی ــث می کنن ــا بح ــام آمریکایی ه ــادِی تم ــالمتی و اقتص ــت س ــا از امنی ــن برنامه ه ای
ــر  ــرات پیشــنهادی تأثی ــاری و تغیی ــه، از خط مشــی ج ــیه رانده شــده در جامع ــه حاش ــای ب ــه گروه ه ــه چگون ک
می پذیرنــد. آن هــا درمــورد سیاســت های اصــالح بیمه هــای اجتماعــی بحــث می کننــد و راهبردهــای متنوعــی 
را بــرای ایجــاد تغییــرات معقــول پیشــنهاد مي دهنــد؛ تغییراتــی کــه دوام برنامه هــای بیمــة اجتماعــی را تضمیــن 

مي کنــد.
ــون تأمیــن اجتماعــی از  ــاد و ســومین ســالروز امضــای قان اکنــون کــه ایــن پیشــگفتار را می نویســم، هفت
ــه ای  ســوي رئیس جمهــور فرانکلیــن روزولــت اســت و تعهداتــی کــه در قبــال یکدیگــر ســاختیم، تحــت حمل
هماهنگ شــده قــرار گرفته انــد. در حــال حاضــر بیــش از همیشــه بایــد بــه گفتــن ایــن روایــت بپردازیــم کــه 
ــة  ــای بیم ــط برنامه ه ــکا، توس ــردم آمری ــر از م ــا نف ــن میلیون ه ــالمتی بنیادی ــادی و س ــت اقتص ــه امنی چگون
اجتماعــی تضمیــن شــده اســت و چگونــه می توانیــم تعهداتــي حیاتــی را کــه بــه مــا قــدرت بخشــیده و از مــردم 
مراقبــت می کنــد بــرآورده کنیــم. ایــن کتــاب را بایــد هرکســی کــه بــه ایــن اهــداف اهمیــت می دهــد بخوانــد.

- باربــارا ب. کنلــی2 رئیــس و مدیــر اجرایــی کمیتــة ملــی پاســداری از تأمیــن اجتماعــی3 و مدیکر اســت. 
او از ایالــت کنتیکــت4  به مــدت  هفــده ســال در مجلــس نماینــدگان ایاالت متحــده خدمــت کــرد.

1. Carroll Estes
2. Barbara B. Kennelly
3. National Committee to Preserve Social Security and Medicare
4. Connecticut
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سپاسگزاری
ــای  ــة بیمه ه ــوزش در زمین ــش و آم ــار در راه پژوه ــا ایث ــه ب ــی ک ــت از مؤلفان ــة نخس ــتاران در وهل ویراس
ــاد  ــژه سپاســگزار ماریلیــن هنســی1 از بنی ــد. به وی ــد تشــکر مي کنن ــاب مشــارکت کردن ــن کت اجتماعــی در ای
پژوهــش بازنشســتگی و بیــل نولــی2، بتســی اســپراوس3 و هــری مــودی4 از انجمــن بازنشســتگان آمریــکا5 
هســتیم کــه در زمینــة بیمه هــای اجتماعــی از مــا حمایــت کردنــد. همچنیــن از پــاول وندونتــور6 و شــرکای 
ــرای دانشــمندان حــوزة ســالمندی و دانشــجویان  ــز اداری غیرانتفاعــی را ب اجتماعــی سپاســگزاریم کــه مرک
تأمیــن اجتماعــی فراهــم کردنــد. از پامــال الرســون7 از آکادمــی ملــی بیمــة اجتماعــی و باربــارا کنلــی، ماریــا 
فریــز8، و ســندی وایــز9 از کمیتــة ملــی پاســداری از تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر سپاســگزاری مي کنیــم کــه از 

ــد. ــه دادن ــی ارائ ــای فن ــن مســئلة سیاســت گذاری کمک ه ــارة چندی ــد و درب ــت کردن ــا حمای م
سپاســگزار کمــک و راهنمایــی دانشــجویان تأمیــن اجتماعــی و علــوم مربــوط بــه ســالمندی هســتیم؛ به ویژه 
ملیســا شوشــون10 بارتلــی و مارلیــن آکــس گرینســپن11 بــرای پژوهــش اولیه شــان دربــارة تدریــس بیمه هــای 
اجتماعــی. مایلیــم از هم دانشــکده ای های خــود در انســتیتوی ســالمت و ســالمندی و دپارتمــان علــوم اجتماعــی 
ــم.  ــکر کنی ــا تش ــک آن ه ــی و کم ــت، راهنمای ــرای حمای ــا ب ــکو کالیفرنی ــگاه سان فرانسیس ــاری و دانش و رفت
ــه فضــای اداری، خطــوط  به ویــژه پاتریــک فاکــس12، ونــدی مکــس13 و رجینــا گودلونــاس14 کــه دسترســی ب
تلفــن و امکانــات پرینــت در دانشــگاه سان فرانسیســکو را فراهــم کردنــد. همچنیــن از دانشــگاه ایالــت مینســوتا، 
ــو و دپارتمــان جامعه شناســی و اصالحــات، به  دلیــل کمــک آن هــا  دانشــکدة علــوم رفتــاری و اجتماعــی منکات

1. Marilyn Hennessy
2. Bill Novelli
3. Betsy Sprouse
4. Harry Moody
5. AARP: American Association of Retired Persons
6. Paul Vandeventor
7. Pamela Larson
8. Maria Freese
9. Sandy Wise
10. Melissa Shoshone
11. Bartley and Marilyn Oakes Greenspan
12. Patrick Fox
13. Wendy Max
14. Regina Gudelunas
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ــژه از  ــپاس وی ــگزاریم و س ــان سپاس ــت اجرایی ش ــر حمای ــروز2 به خاط ــن1 و کلســی ک ــژه کارن پورینگت و به وی
ویراســتارمان، جنیفــر پریلــو3 و تمامــی کارکنــان اســپرینگر کــه بــدون هیــچ خســتگی  کار ایــن کتــاب را پیــش 

ند. برد
لیــا رویــن4 از حمایــت و دلگرمــی خانــواده اش، فــرد5، جانــوس6، لســلی7، بــث8، کایــا9، آمــارا10، و ســونیا11 
ــی  ــف جهان ــود را وق ــه خ ــن12 اســت ک ــن روی ــلی و کاتری ــش لس ــگزار والدین ــژه سپاس ــد؛ به وی تشــکر مي کن
کرده انــد کــه در آن مــردم بــرای یکدیگــر اهمیــت قائل انــد. کارول اســتس ایــن کتــاب را بــه دختــرش داســکی 
ــه  لیــن اســتس13 و نوه هــای دختــری اش برایــدی و مک کنــزی14 تقدیــم مي کنــد. همچنیــن ایــن کتــاب را ب
تمــام نســل های آینــده ای هدیــه مي دهــد کــه بــا قدردانــی مجــدد مــردم از برنامه هــای بیمــة اجتماعــِی پویــا 

و حیاتــی کشــور منتفــع خواهنــد شــد.
برایــان گراســمن15 از همســرش مالکــوم هــار16، به دلیــل حمایــت عاطفــی و نمونه خوانــی و غلط گیری هــای 
شــباهنگام مقالــه اش تشــکر مي کنــد. او از خانــواده اش نیــز بــراي حمایــت و دلگرمی هایشــان سپاســگزار اســت: 

1. Karen Purrington  
2. Kelsey Kruse
3. Jennifer Perillo
4. Leah Rogne
5. Fred 
6.  Janos
7. Leslie
8. Beth
9. Kaja
10. Amara
11. Sonja
12. Leslie and Katherine Rogne
13. Duskie Lynn Estes
14. Brydie and MacKenzie
15. .Brian Grossman 
16. Malcolm Haar
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لینــدا و هنــری گراســمن1، شــارون2، جیســون3، جیــک4، ماکــس5 و چــر ماســس6، جیــل7، بــاب8، متیــو9، هیلی10، 
ــان  ــه وجودش ــواده اش ک ــی خان ــای متوف ــن از اعض ــچیلد12. همچنی ــس راس ــار11، و برنی ــن ه ــس و کیتلی الک

الهام بخــش او بــوده تشــکر می کنــد: ُرزی گراســمن، گرتــرود مارکــس، و مارگــوت و ادی نــورث13.
بــروک هولیســتر14 ایــن کتــاب را بــه دانشــجویان تأمیــن اجتماعــی و دانشــمندان حــوزة ســالمندی تقدیــم 
ــردم  ــازی م ــرای آگاه س ــلی ب ــای بین نس ــتگی ناپذیری در تالش ه ــور خس ــال 2004، به ط ــا س ــه ت ــد ک مي کن
دربــارة حمایــت از ایــن برنامــه و بســط برنامه هــای بیمــة اجتماعــی ســهم داشــتند. اریــکا ســالوی15 می خواهــد 
ــد:  ــکر کن ــان تش ــت همیشگی ش ــی و حمای ــت، دلگرم ــل محب ــود به دلی ــای خ ــا و مادربزرگ ه از پدربزرگ ه

لئاتریــس بریــور، بنــی بریــور، جــوان بریــور، اتــا ســالوی، و پــاول ســالوی16.
Grey Pan- 17، مؤســس نهمــة مــا، بــراي تالش هــای پیشــگامانة دو مربــی ژرف بیــن خویــش، مگــی کوهــ

thers و تیــش ســامر18، یکــی از مؤسســان اتحادیــة زنــان ســالمند19 از آن هــا تشــکر کنیــم. آن هــا درک مــا از 

هم پیونــدی بین نســلی، ســاختاری و جهانــی را کــه شــالودة بیمــة اجتماعــی و عدالــت اجتماعــی بایــد براســاس 
آن ســاخته شــود، تغییــر دادنــد. شــجاعت و اقدامــات آن هــا همچنــان الهام بخــش و هدایت گــر مــا خواهــد بــود.

1. Linda and Henry Grossman
2. Sharon 
3. Jason 
4. Jake 
5. Max 
6. Char Moses 
7. Gail 
8. Bob 
9. Matthew 
10. Haley 
11. Alex and Kaitlin Haar 
12. Bernice Rothschild
13. Rosie Grossman, Gertrude  Marks, and Margot and Eddie North
14. Brooke Hollister 
15. Erica Solway 
16. Leatrice Brawer, Bernie Brawer, Joan Brawer, Etta Solway, and Paul Solway
17. Maggie Kuhn
18. Tish Sommers
19. Older Women’s League (OWL)
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یادبود: قهرمان تأمین اجتماعی: نقش فوق العادة رابرت بال1
نانسی جی. آلتمن2

ایــن کتــاب پیشــکش می شــود بــه رابــرت بــال کــه در 30 ژانویــة 2008 در 93 ســالگی 
 .)Bethell, 2005( درگذشــت. وي رهبــر معنــوِی تأمیــن  اجتماعــی نامیــده شــده اســت
ــن،  ــود. نانســی آلتم ــان پیشــبرد آن ب ــر و قهرم ــة مدیک ــذاران برنام او یکــی از بنیان گ
ــوش3،  ــار ب ــا قم ــت ت ــش روزول ــی: از بین ــن اجتماع ــرای تأمی ــگ ب ــاب جن ــف کت مؤل
ــر در  ــی و مدیک ــن اجتماع ــای تأمی ــال در برنامه ه ــرت ب ــوذ راب ــر نف ــتار حاض در نوش
ــور  ــای جمه ــت رؤس ــال در دول ــرت ب ــد. راب ــرح می ده ــار ش ــده را به اختص ایاالت متح
کنــدی، جانســون، و نیکســون عضــو کمیســیون تأمیــن  اجتماعــی و مدافــع مادام العمــر 

ــتاران(. ــود )ویراس ــده ب ــی در ایاالت متح ــة اجتماع ــای بیم برنامه ه
در 30 ژانویــة 2008 کــه رابــرت ام. بــال درگذشــت، همــة آمریکایی هــا اعــم از جــوان و پیــر، ثروتمنــد و فقیــر، 
از هــر شــغل و پیشــه ای و از هــر قومــی، حامــی خســتگی ناپذیري را از دســت دادنــد. بــال از 24 ســالگی تــا 
واپســین نفــس خویــش کــه حــدود نــود و چهارمیــن زادروزش بــود، بیشــتر ســاعات بیــداری اش را بــه  شــکلي 
موفقیت آمیــز بــه حفــظ و بهبــود تأمیــن  اجتماعــی اختصــاص داد. درنتیجــة هفــت دهــه ای کــه او وقــف برنامــة 
تأمیــن اجتماعــی کــرد، بیــش از دیگــران مســبب تمــام امــور خیــری شــد کــه ایــن برنامــه انجــام داد. او بیــش 
از دیگــر کارکنــان کشــوری یــا منصوبــان رئیس جمهــور، رؤســای کمیته هــای مجلــس یــا رؤســای جمهــور 
)بیــش از لینــدون جانســون( و حتــی بیــش از خــوِد فرانکلیــن روزولــت و هــر کــس دیگــری بانــِی ایــن مــوارد 

: ست ا
13 میلیــون ســالمند و 1 میلیــون کــودک کــه در حــال حاضــر توســط برنامــة تأمیــن اجتماعــی از چنگ  ●

فقــر رهــا شــده اند)Sherman & Shapiro, 2005(؛
ــن  ● ــراه ای ــه هم ــه ب ــتقاللی ک ــده و اس ــد تضمین ش ــاد درآم ــة ایج ــه درنتیج ــالمند ک ــون س 34 میلی

Social Security Administra� ــا کرامــت زندگــی کننــد ــد ب ــد، می توانن ــه دســت آورده ان )تضمیــن ب
tion, 2008a(؛

ــظ  ● ــود را حف ــی خ ــتقالل مال ــر، اس ــرگ همس ــس از م ــد پ ــه می توانن ــوه ک ــرد بی ــون زن و م 4 میلی
کننــد)Social Security Administration, 2008a(؛

1. Robert M. Ball
2. Nancy J. Altman
3. The Battle for Social Security: From FDR’s Vision to Bush’s Gamble.
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هفــت میلیــون آمریکایــی کــه بــا وجــود از دســت  دادن حقــوق ماهیانــة خویــش درنتیجــة ازکارافتادگی،  ●
مزایــای تأمیــن اجتماعــی دریافــت می کننــد)Social Security Administration, 2008a(؛

31 میلیــون کــودِک کارگــران فوت شــده، ازکارافتــاده و بازنشســته کــه ماهانــه مزایــای تأمیــن اجتماعی  ●
دریافــت می کننــد و 3.4 میلیــون کــودک دیگــر کــه مزایابگیــر نیســتند، امــا در خانــة بســتگانی زندگــی 

می کننــد کــه مزایابگیرنــد)Lavery & Reno, 2008(؛
ــن  ● ــة تأمی ــوي برنام ــط از س ــر توس ــال حاض ــه در ح ــا ک ــای آن ه ــر و خانواده ه ــون کارگ 164 میلی

ــی،  ــل ازکارافتادگ ــه به دلی ــوق ماهیان ــت حق ــت دادن امنی ــال از دس ــک احتم ــه ریس ــی علی اجتماع
.)Social Security Administration, 2008b(ســالمندی یــا مــرگ بیمــه شــده اند

رابــرت بــال مجموعــه توانایی هــای غیرمعمــول و فوق العــاده ای داشــت کــه بــه او اجــازه داد چنیــن ســهم 
ــس از خــود داشــته باشــد. وي در طــول زندگــی اش انســاني  ــی آمریکایی هــای پ ــی در زندگ چشــمگیر و ژرف
بســیار درســتکار بــود و همــواره تــالش مي کــرد تــا دیــدگاه دیگــران را بفهمــد. روحیــه ای لطیــف و مهربــان 
ــد.  ــتیصال می ش ــا اس ــم ی ــلیم خش ــدرت تس ــود و به ن ــدم ب ــوش و ثابت ق ــبک بار، تیزه ــوخ طبع، س ــت. ش داش

ــود. ــر زاده شــده ب ــن هن ــتاد ای ــه اس ــا ســاخت و به راســتی ک ــري توان ــا از او مذاکره گ ــن ویژگی ه ای
ــن  ــد ای ــاور می کردن ــه ب ــه اي ک ــد؛ به گون ــود کن ــدگاه و موضــع خ ــال می توانســت دیگــران را جــذب دی ب
دیــدگاه و موضــع خودشــان اســت. به عنــوان جوانــی 31 ســاله بارهــا در زندگــی اش برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
را نجــات داد. در اواخــر دهــة 1940، بیــش از دو برابــر آنچــه بســیاری از شــهروندان ســالمند از برنامــة تأمیــن 
 اجتماعــی دریافــت کردنــد، از مقــرری مبتنــی بــر آزمــون وســع دریافــت شــد و میانگیــن مقرری هــای پرداختــی 
بیــش از میانگیــن مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــود. هنگامــی کــه سیاســتمداران خواســتند بــه رأی دهندگان 
خویــش کمــک کننــد، برنامــة تأمیــن اجتماعــی در صفحــة رادار آن هــا نبــود و مدنظــر قــرار نگرفــت. درنتیجــه 
مزایــای ایــن برنامــه براســاس تــورم یــا افزایــش اســتانداردهای زندگــی تنظیــم نشــد و ایــن برنامــه در خطــر 
تباهــی بــود. در ســال 1947، رئیس جمهــور هــری اس. ترومــن و مجلــس تحــت کنتــرل جمهوری خواهــان بــا 
تأســیس یــک هیئــت مشــاور بــرای مطالعــه و نظردهــی راجــع بــه ایــن برنامــه موافقــت کردنــد. بــال نیــز مدیــر 
اجرایــی ایــن هیئــت شــد. به دلیــل تیزهوشــی و نظــارت او، مجلــس کــه از 17 عضــو متمایــز تشــکیل شــده و 
شــامل دیدگاه هــای گوناگونــی بــود، گزارشــی منتشــر کــرد کــه خواهــان گســترش بی درنــگ ایــن برنامــه شــد. 
در ســال 1950، مجلــس کــه بــه دســت دموکرات هــا افتــاده بــود، توصیه نامــه ای را در این بــاره مصــوب کــرد؛ 
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.1)Berkowitz, 1998( قانونــی کــه مورخــان آن را »آغــازی تــازه« بــرای برنامة تأمیــن اجتماعــی قلمــداد کردنــد
خــوِد مــن شــاهد نمونــه اي از مهارت هــای اســتادانة مذاکره گــری رابــرت بــال بــودم. در ســال 1982، او بــه 
عضویــت کمیســیونی از هــر دو حــزب گماشــته شــد کــه بــرای حــل معضــل کســرِی برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
ــر اعضــای  ــه رهب ــاًل ب ــد. وي عم ــد رخ بده ــی می ش ــال پیش بین ــه از آن س ــی ک ــود؛ معضل ــده ب تأســیس ش
دموکــرات و نماینــدة ســخنگوی بعــدی مجلــس )تامــس تیــپ اونیــل2( بــدل شــد. در آن زمــان مــن دســتیار 
ــه ای  ــران سیاســی سرشــناس، آن کمیســیون را نمون ــروزه، رهب ــودم. ام ــن گرینســپن3 ب رئیــس کمیســیون، آل
ــوان شــاهد  ــز به عن ــد. مــن نی ــا کســری پیش بینی شــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی مي دانن موفــق در مواجهــه ب

ــال موفــق شــد. ــاب ب دســته اول می توانــم شــهادت دهــم کــه کمیســیون مذکــور صرفــاً به دلیــل وجــود ب
ــرای  ــواه ب ــن گ ــاید بهتری ــود. ش ــرا ب ــدت عمل گ ــه ای و به ش ــیار حرف ــری بس ــره و مدی ــتاد مذاک ــال اس ب
ــدی  ــور کن ــوی رئیس جمه ــال 1962 از س ــه در س ــد ک ــن باش ــی او ای ــش اجرای ــاده و نق ــای فوق الع توانایی ه
ــا موافقــت رئیس جمهــور جانســون در ایــن  ــوان اولیــن عضــو کمیســیون تأمیــن اجتماعــی منصــوب و ب به عن
ســمت باقــي مانــد. ایــن لیبــرال دموکــراِت جســور، بــار دیگــر از ســوي نیکســون منصــوب شــد. اگرچــه بــال 
ــن شــود کــه  ــا نیکســون می خواســت مطمئ ــرال خــود را پنهــان نکــرد، ام ــچ گاه دیدگاه هــای سیاســی لیب هی
ایــن برنامــة مهــم به خوبــی کار مي کنــد و ایــن خواســته بــه معنــای ســپردِن مســئولیت بــه تواناتریــن مدیــر 

موجــود بــود.
ــر در  ــب مدیک ــة تازه تصوی ــرای برنام ــال، اج ــی ب ــئولیت اجرای ــن مس ــن و پیچیده تری ــااًل بزرگ تری احتم
ســال های 1965 و 1966 بــود؛ قانونــی کــه خــود او بــه تهیــة پیش نویــس آن کمــک کــرد و در مجلــس حامــی 
آن بــود. بــال وظیفــه داشــت اطمینــان حاصــل کنــد آمریکایی هــای 65 ســاله و باالتــر از بیمــه ای بــرای پوشــش 
هزینه هــای خدمــات ارائه شــده توســط 6600 بیمارســتان، 250 هــزار پزشــک و 1300 مرکــز بهداشــت خانگــی 
بهره منــد باشــند. اجــرای قانــون حقــوق شــهروندی4 کــه از یــک ســال پیــش بــر عهــدة رابــرت بــال گذاشــته 
ــون می توانســتند  ــن قان ــروی از ای ــزود. بیمارســتان ها تنهــا درصــورت پی ــن پیچیدگــی می اف ــر ای ــود، ب شــده ب
در برنامــة مدیکــر مشــارکت کننــد. بیشــتر بیمارســتان های جنوبــی در آن زمــان، تفکیــک نــژادی داشــتند. ایــن 

1. See, also, Senate Finance Committee Report No. 1669, to accompany Social Security Act Amendments of 
1950, 81st Congress, 2. d Session, at 7 [“In order to have such a “new start” average wage, the individual”]

2. Thomas “Tip” O’Neill
3. Alan Greenspan
4. Civil Rights Act of 1964
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دو تغییــر انقالبــی در سیاســت ملــی، بیمارســتان های مبتنــی بــر تفکیــک نــژادی را در سراســر جنــوب وادار کــرد 
کــه بی درنــگ تخت هــا و کادر خــود را از حالــت تفکیک شــده خــارج و آن هــا را یکپارچــه کننــد. سیاســت ها و 
رویه هــای قدیمــی در محیطــی کــه بــا اســتحمام بیمــاران و دیگــر جزئیــات شــخصی زندگــی آن هــا ســر و کار 
داشــت، بــر تبعیض هــای نــژادی ریشــه دار مبتنــی بــود و بــه ناگهــان تغییــر کــرد و بــال مســئول اطمینان یافتــن 

از ایــن تغییــر بــود.
تحــت رهبــری بــال، مدیکــر آمــاده شــد تــا آغــازی شــگفت آور، موفــق و اثربخــش داشــته باشــد. در ســال 
1966، نیویورک تایمــز دربــارة نخســتین روز اجــرای مدیکــر گــزارش داد: »برنامــة مدیکــر کــه بــه آمریکایی هــای 
ــزار  ــدود 160 ه ــون ح ــد. هم اکن ــل ش ــی بی خل ــادة اجرای ــروز آم ــد، ام ــات می ده ــاال خدم ــه ب ــال ب 65 س
بیمــار اهــِل گــوام تــا کرانــة ســاحلی و پورتوریکــو در بیمارســتان ها به طــور خــودکار واجدشــرایط ایــن برنامــه 

.)Schweck,1966( »می شــوند... دیگــران نیــز طــی همیــن روز واجدشــرایط خواهنــد شــد
مقایســة موفقیت هــای سرنوشت ســاز رابــرت بــال بــا یکــی از اقدامــات اجرایــی فاجعه آمیــز کــه چنــد ســال 
ــخه های  ــه نس ــد ب ــی جدی ــردن مزایای ــاده، اضافه ک ــبت س ــن کاِر به نس ــت. ای ــده اس ــد آموزن ــام ش ــش انج پی
ــز  ــد. نیویورک تایم ــرا می ش ــی اج ــت به خوب ــان داش ــه در آن زم ــه ای ک ــود؛ برنام ــر ب ــة مدیک ــی برنام داروی
ــد،  ــة  جدی ــان اجرایی شــدن برنام ــا زم ــد ت ــزارش داد: »داروســازان می گوین ــارة نخســتین روز اجــرای آن گ درب
ــام  ــه ثبت ن ــر ک ــزار نف ــا ه ــوند. ده ه ــه رو ش ــی رو ب ــا و محرومیت های ــا تأخیره ــت ب ــن اس ــران ممک مزایابگی
کرده انــد... هنــوز کارت  شناســایی  دریافــت نکرده انــد کــه بــه آن هــا اجــازة نسخه نویســی مناســب در 
داروخانه هــای خرده فــروش را بدهــد« )Pear & Freudenheim, 2006(. برخــالف اجــرای کل برنامــة مدیکــر 
کــه شــامل هــزاران بیمارســتان، صدهــا هــزار پزشــک و هــزاران مرکــز بهداشــت خانگــی بــود، اجــرای مزایــای 
نســخه های دارویــی شــامل حــدود 250 هــزار داروســاز و 55 هــزار داروخانــه در کشــور بــود. افــزون  بــر ایــن، 
مجلــس بــرای ایــن کار بیــش از دو ســال بــه دولــت بــوش فرصــت داد1. در مقابــل، بــه دولــت جانســون، به رغــم 
دشــواری وظیفــه بــرای آماده ســازی و اجــرای مدیکــر، کمتــر از یــک ســال فرصــت داده شــد2. برخــالف بــال، 
همتایــان او امــروزه از مزیــت اطالعــات ســنی بــا فناوری هــای گســتردة رایانــه ای آن، ایمیــل، فکــس و تلفــن 

بهره مندنــد.
ــد دوری  ــتة آن نباش ــه شایس ــاری ک ــهرت و اعتب ــی از ش ــواس اخالق ــا وس ــه ب ــه همیش ــال ک ــرت ب راب
می کــرد، ممکــن بــود دربــارة طــرح مزایــای دارو بگویــد کــه پیش نویــس قانــون آن ضعیــف بــوده کــه اجــرای 
1. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003
2. Social Security Amendments of 1965
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ــرد کــه مســئول تدویــن  ــود بپذی آن را دشــوار کــرده اســت. وي اگــر تحــت فشــار قــرار می گرفــت ممکــن ب
پیش نویــس مدیکــر بــوده اســت، در مجلــس حامــی تصویــب آن بــوده و اطمینــان حاصــل کــرده اســت کــه 
ایــن قانــون اجرایــی شــود؛ بنابرایــن احتمــااًل او بیش ازحــد فروتــن بــود. کســانی کــه درمــورد دســتاوردهای او 
خیلــی کم حــرف نبوده انــد می داننــد کــه توانایی هــای بســیار او، موشــکافی اش در جزئیــات، ســخت کار کــردِن 

شــگفت انگیزش، و خــود را وقــف خدمــت عمومــی کردنــش، دلیــل اصلــی دســتاوردهای متفــاوت اوســت.
شــاید بیشــترین تأثیــر او در زمینــة تحــول سیاســت ها بــود. اگرچــه تصــور کلیشــه ای رایــج ایــن اســت کــه 
ــال  ــورد ب ــع درم ــور به طورقط ــن تص ــا ای ــوند، ام ــر می ش ــک و انعطاف ناپذی ــوند خش ــر می ش ــه پی ــرادی ک اف
ــر  ــد. عــالوه ب ــی مان ــاده باق ــان مرگــش یــک آینده نگــر و متفکــر خــالق و فوق الع ــا زم نادرســت اســت. او ت
مهارت هایــش در مذاکــره و امــور اجرایــی، ذهــن نــوآور و منعطــف او بــه همــراه فهــم ژرفــش از شــالوده های 
فلســفی تأمیــن اجتماعــی و تجربــة اجرایــی اش، در ایــن حــوزه از او یــک نابغــه ســاخت. طرحــی کــه او بــرای 
 See Altman,( ــوغ اوســت ــی از نب ــه ای عال رفــع کســری جــارِی برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایجــاد کــرد، نمون
ــص و  ــی بی نق ــنهادی او خط مش ــرح پیش ــرد، ط ــا ک ــال ایف ــه ب ــری ک ــای دیگ ــام نقش ه ــد تم 2005( . مانن
سیاســتي هوشــمندانه و برجســته اســت. اگــر رئیس جمهــور و مجلــس زیــرک باشــند، به ســرعت ایــن طــرح را 
اجــرا خواهنــد کــرد و براســاس آینــدة قابل پیش بینــی، معضــل تأمین مالــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را برطــرف 

خواهنــد کــرد. ایــن اقــدام می توانــد یادبــود مناســبی بــرای حرفــة درخشــان بــال باشــد.
ــن  ــا ای ــه مذهــب ســازمان یافته داشــت، ام ــی ب ــة اندک ــی نمی دانســت و عالق ــال خــود را مذهب ــرت ب راب
ــان و  ــدت مهرب ــد. او به ش ــه می کن ــب توصی ــه مذه ــود ک ــي ب ــوی مهم ــای معن ــور آموزه ه ــیش زاده تبل کش
دل رحــم بــود؛ به ویــژه درمــورد فقــرا. دربــارة زمــان و تــوان خــود یعنــی عالی تریــن و کمیاب تریــن موهبت هــای 
ــا کســانی می کــرد کــه  زندگــی اش نیــز بســیار ســخاوتمند بــود و ســاعت های بســیاری را صــرف گفت وگــو ب
بــه تأمیــن اجتماعــی عالقه منــد بودنــد. نوشــته های هرکســی را کــه در ایــن حــوزه قلــم  مــی زد مشــتاقانه مــرور 
ــه ای  ــا وســواس و بینشــی دقیــق در ایــن خصــوص می نوشــت. حتــی گاه پیش نویــس مقال می کــرد و خــود ب
ــود  ــان ممکــن ب ــن می ــت. در ای ــکات بیشــتری می یاف ــد و همیشــه ن ــار می خوان ــار ب ــا چه ــی را ســه ی طوالن

پیشــنهاد یــا بینــش جدیــدی ارائــه کنــد کــه همیشــه مقالــه را تقویــت می کــرد.
او احتــرام بســیاری بــرای تمــام همکارانــش قائــل بــود. اگرچــه پنــج ســال پیــش از آنکــه زنــان حــق رأی 
کســب کننــد زاده شــده بــود، ذاتــاً طرفــدار حقــوق زنــان بــود. کامــاًل از پیــش داوری می پرهیخــت و در ماه هــای 
ــده  ــور ایاالت متح ــک زن، رئیس جمه ــا ی ــت ی ــک سیاه پوس ــود ی ــن ب ــه ممک ــاً از اینک ــی اش، واقع ــر زندگ آخ
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ــا دیگــران. او هماننــد  ــا کــودکان همان طــور رفتــار می کــرد کــه ب شــوند هیجــان زده بــود. افــزون  بــر ایــن، ب
کســانی کــه بــه انجــام وظیفــه ای واال فراخوانــده شــدند، خــود را وقــف بهبــود زندگــی دیگــران کــرده بــود؛ البتــه 
در حــوزة کاری اش یعنــی تأمیــن اجتماعــی. وی از لحظــة لبیکــش در ســن 24 ســالگی، تــا آخریــن نفــس خــود 

)دو مــاه مانــده بــه نــود و چهارمیــن زادروزش( نســبت بــه وظیفــه اش وفــادار مانــد.
او حقیقتــاً جهــان را بهتــر از آنچــه خــود یافتــه بــود رهــا کــرد. اســطوره ای بــود کــه جایگزیــن نــدارد. او 
میراثــی حیاتــی را در قالــب یــک کادر حرفــه ای آموزش دیــده بــر جــای گذاشــت و بــا علــم بــه اینکــه تــا ابــد 
زنــده نخواهــد مانــد، آکادمــی ملـّـی بیمــة اجتماعــی را در ســال 1986 طراحــی و ســازمان دهی کــرد و آن را بــه 
بــار آورد. امــروزه ایــن آکادمــی بــه عضویــت بیــش از 800 متخصــص پیشــگام در تأمیــن اجتماعــی از سراســر 
کشــور بــه خــود می بالــد. افــزون  بــر ایــن، رابــرت بــال شــخصاً الهام بخــش و آمــوزگار صدهــا پیــرو خــود بــود، 
کــه اکنــون متخصصانــی مســتقل هســتند و بایــد باهــم بکوشــند تــا بخشــی از اقدامــات نیکــی کــه ایــن مــرد 

به تنهایــی دربــارة حفــظ، تقویــت و گســترش تأمیــن اجتماعــی انجــام داده بــود را انجــام دهنــد.
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سرآغاز:
همه با هم رهسپاریم؛ بیمة اجتماعی، عدالت اجتماعی و تغییر اجتماعی

کارول اِل. استس1، لیا روین2، براین آر. گراسمن3، اریکا سالوی4، و بروک ای. هالیستر5

ــت  ــرای »امنی ــن 1934، ب ــس در 8 ژوئ ــه مجل ــود ب ــام خ ــت در پی ــور روزول رئیس جمه
مــردان، زنــان و کــودکان کشــور« اولویــت قائــل شــد. ســپس بیمه هــای اجتماعــی ای را 
پیشــنهاد داد کــه کشــورهای اروپایــی توســط آنهــا، تجربــة مطلوبــی در حفاظــت از افــراد 
در مقابــل »بداقبالی هایــی کــه در ایــن جهــاِن بشرســاخته قابــل برطرف شــدن نیســت« 

.)Secretary of Labor Perkins, February 25, 1935( ــد ــت آورده ان ــه دس ب
ــژادی،  ــه تبعیض ن ــه، علی ــای رهایی بخــش6 در جامع ــِل نیروه ــش متقاب ــی و کن همگرای
ایــن  می کننــد،  عمــل  اقتصــادی  امپریالیســم  بــا  تبعیض ســنی  تبعیض جنســی، 
ــه ای  ــی جامع ــای درون ــتند و واکنش ه ــتمگر هس ــم هایی7 س ــی ایس ــا همگ تبعیض ه
هســتند کــه گروه هــای خاصــی را درجــه دو می پنــدارد. همــة ایــن گرایش هــا و 
ــه  ــر ب ــی منج ــد... همگ ــه دارن ــه ریش ــادی جامع ــاختار اجتماعی-اقتص ــم ها در س ایس
ــارکت  ــا و مش ــم ها انرژی ه ــن ایس ــام ای ــوند. تم ــی می ش ــادی و اجتماع ــض اقتص تبعی
افــراد خــالق را از جامعــة آمریــکا ســلب می کننــد. افــراد و انرژی هایــی کــه بــرای ایجــاد 

.(Kuhn, 1984, pp. 7-8( ــم ــاز داری ــه آن نی ــانی ب ــه و انس ــه ای عادالن جامع
عدالــت اجتماعــی در مقابــل آســیب های جــدی و رنــج قــرار دارد. هنگامــی کــه تغییــرات 
اجتماعــی طراحی شــده بــرای بــه حداقــل رســاندن آســیب های جــدی، در قالــب شــیوه ای 
پایــدار، بــه نتیجــه برســند، آنــگاه می تــوان گفــت کــه پیشــرفت اجتماعــی رخ داده اســت 

.(Doyal and Gough, 1991, p. 2(
اگرچــه امــروزه در ایاالت متحــده اصطــالح »بیمــة اجتماعــی« در گفتگوهــای روزمــره به نــدرت بــه کار مــی رود، 
امــا برنامه هــای بیمــة اجتماعــی نظیــر تأمیــن اجتماعــی، مدیکــر و غرامــت کارگــران8 بنیــان امنیــت اقتصــادی 
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ــدگان،  ــاده، بازمان ــای ازکارافت ــالمندان، جوان تره ــه س ــا ب ــن برنامه ه ــتند. ای ــور هس ــن کش ــالمتی در ای و س
کــودکان، زنــان، اقلیت هــا و درواقــع تمامــی افــراد در ایاالت متحــده خدمــات ارائــه می کننــد. بیمــة اجتماعــی 
ــی از  ــای ناش ــل زیان ه ــی را در مقاب ــراد، حمایت های ــماری از اف ــدة پرش ــان ع ــک می ــع ریس ــق توزی از طری
ــا همســر،  ــه دلیــل رخدادهایــی ماننــد مــرگ والدیــن ی هزینه هــای درمانــی و هزینــة ازدســت دادِن درآمــد ب

ازکارافتادگــی یــا بازنشســتگی ارائــه می کنــد.

بیمة اجتماعی چیست؟

ــة  ــوند و هم ــف ش ــی توصی ــة اجتماع ــوان بیم ــد به عن ــه می توانن ــان هســتند ک ــی در جه ــای متنوع برنامه ه
ــه شــهروندان  ــه ای دولت-پشــتیبانی هســتند ک ــای بیم ــی مهــم مشــترک اند: 1- برنامه ه ــا در دو ویژگ آن ه
را در مقابــل پیشــامدهایی کــه تأثیــری منفــی بــر توانایــی آنــان در مشــارکت در جامعــه می گــذارد حمایــت 
می کننــد )ماننــد از دســت  دادن درآمــد یــا ســالمت(؛ 2- دارای جهت گیــری مشــترکی هســتند کــه در هنــگام 
ــد )DeWitt, 2003(. برخــالف  شناســایی و تخفیــف ریســک، به جــای فــرد، کل جمعیــت را در نظــر می گیرن
ســایر اَشــکاِل حمایــت اجتماعــی، بیمــة اجتماعــی بــرای تشــخیص اســتحقاق و احــراز شــرایط بیمه شــدن از 
آزمــون ُوســع1)حد بیشــینة درآمــد( اســتفاده نمی کنــد. برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، در شــکل آرمانــی خــود، 

ــد. ــا می دهن ــه مزای ــه هم ــوند و ب ــی می ش ــه تأمین مال ــط هم توس
ــه صدراعظــم  ــی ک ــی هنگام ــردد، یعن ــم برمی گ ــرن نوزده ــر ق ــه اواخ ــی، ب ــة اجتماع ــوم بیم ریشــة مفه
آلمانــی، اوتــو ون بیســمارک2، در واکنــش بــه پیامدهــای انقــالب صنعتــی در آلمــان، بــرای حفاظــت از مــردم 
خویــش در مقابــل بحــران مالــی، سیاســت هایی را پیشــنهاد داد کــه شــامل بیمــة درمــان، غرامــت کارگــران و 
بیمــة اجبــاری ســالمندان بــود )DeWitt, 2003(. در عرصــة جهانــی بیمه هــای اجتماعــی، ایاالت متحــده تقریبــًا 
ــون غرامــت  ــود کــه قان ــازه وارد محســوب می شــود. در ســال 1911، ویسکانســین3 نخســتین ایالتــی ب یــک ت
ــن  ــاالت از چنی ــا ســال 1959 تمامــی ای ــد و ت ــروی کردن ــاالت از آن پی ــب کــرد و ســایر ای کارگــران را تصوی
برنامــه ای اســتفاده کردنــد )U.S. Department of Labor [US DOL], n.d(. بیمــة ســالمندان )در قالــب برنامــة 
ــد، در  ــال بع ــدود 20 س ــب نشــد. ح ــس ایاالت متحــده تصوی ــال 1935 توســط مجل ــا س ــی( ت ــن اجتماع تأمی
 Social Security Administration( 1956، بیمــة ازکارافتادگــی نیــز بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی افــزوده شــد

1. means testing
2. Otto Von Bismarck
3. Wisconsin

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



سرآغاز: همه با هم رهسپاریم؛ بیمة اجتماعی، عدالت اجتماعی و تغییر اجتماعی  / ع

ــی  ــالمندان و معرف ــرای س ــر ب ــی مدیک ــة اجتماع ــة بیم ــی برنام ــم معرف 2005 ,[SSA](. ایاالت متحــده، به رغ
برنامــة مدیکیــد در 19651)کــه بیمــة اجتماعــی نیســت، چــون واجــد شــرایط بودن ایــن برنامــه بــه درآمــد فــرد 

ــدارد. ــرای کل جامعــه ن ــی ب ــده اســت کــه مراقبت هــای درمان بســتگی دارد(، تنهــا کشــور صنعتــی باقی مان
برنامــة تأمیــن اجتماعــی شناخته شــده ترین بیمــة اجتماعــی در ایاالت متحــده اســت. اگرچــه برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی احتمــااًل موفق تریــن برنامــة اجتماعــی در تاریــخ آمریــکا باشــد، امــا ذی نفع هــای نئولیبــرال و تجــاری، 
مشــغول مبــارزه ای چنــد دهــه ای و هماهنــگ بــرای تضعیــف اعتمــاد بــه ایــن برنامــه، به ویــژه در میــان جوانــان، 
بوده انــد. آنــان طرفــدار تغییــر بنیادیــن ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی هســتند و تــا حــد زیــادی در متقاعدکردِن 
بســیاری از جوانــان راجــع بــه اینکــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی در هنگامــی  کــه  آنــان بازنشســته شــوند دیگــر 
ــر  ــر اگ ــای جوان ت ــه آمریکایی ه ــال بیشــتری دارد ک ــد. درنتیجــه، احتم ــق بوده ان ــد داشــت موف ــود نخواه وج
 Cruikshank,( تغییــرات ریشــه ای« را تنهــا نــوع اصالحــات مؤثــر نداننــد، به ضــرورت آن بــاور داشــته باشــند«
2003(. بــه همیــن شــکل، مدیکــر نیــز بــا خطــر مواجــه شــده اســت و ادعاهــای ناپایــداری اقتصــادی آن موجب 
تالش هایــی در مجلــس بــرای محــدود کــردن پرداخت هــا بــه مزایابگیــران و نابــودی اصــول اساســی بیمــه ای 

ایــن برنامــه شــده اســت.

در خطر قرار گرفتن انسجام بین نسلی 

آشــکار اســت کــه تهدیــدات پیــش روی برنامه هایــی کــه امنیــت اقتصــادی و ســالمتی را فراهــم می کننــد، 
ــرای  ــر شــهروندان در تمــام ســنین و نســل ها تأثیراتــی می گــذارد. امنیــت دوران بازنشســتگی و راه حلــی ب ب
ــه  ــالمندان، بلک ــة س ــط دغدغ ــی، نه فق ــر زندگ ــی در اواخ ــای درمان ــار مراقبت ه ــوه زیان ب ــای بالق هزینه ه
ــه  ــنی، ب ــای س ــایر گروه ه ــش از س ــالمندان بی ــال، س ــن ح ــا ای ــه ای اســت. ب ــی و جامع ــه ای خانوادگ دغدغ
تغییــر سیاســت های ایالتــی ای کــه از ســطح فــدرال سرچشــمه می گیــرد وابســته هســتند. ایــن امــر به دلیــل 
مبتنی بــودن امنیــت اقتصــادی و ســالمتی ســالمندان بــر ترتیبــات بازنشســتگی و خدمــات پزشــکی و دیگــر 
مزایــای ســالمندی اســت کــه از طریــق دولــت ملّــی تضمیــن و تأمیــن می شــوند. هریــک از ایــن نظام هــا از 
قــدرت و تســلط گروه هــای ذینفــع سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی-فرهنگــی در ایاالت متحــده و کشــورهای 

ــرد. ــر می پذی دیگــر جهــان تأثی
تــالش بــرای خصوصی ســازی و نابــودی برنامه هــای دولتــی ای کــه امنیــت اقتصــادی و ســالمتی را تضمیــن 

1. Center for Medicare and Medicaid Services [CMS], 2006
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ــِر  ــان واالت ــد، آرم ــرار می گیرن ــه در ریســک بیشــتر ق ــر گروه هــای خاصــی ک ــزون ب ــد، جــدا از، و اف می کنن
ــه برنامه هــای بیمــة اجتماعــی،  ــن هجمه هــا علی ــد. ای ــد می کن انســجام اجتماعــی در ایاالت متحــده را تهدی
ــول  ــه را مغف ــرد و جامع ــل ف ــتگی متقاب ــد، وابس ــه دارن ــردی« ریش ــِی ف ــراِل »ترق ــوژی نئولیب ــه در ایدئول ک
می گذارنــد، کــم ارزش جلــوه می دهنــد و بی اعتبــار می کننــد )Twine, 1994( و تالش هــای چندنســلِی 
هم یارانــه بــرای کارکــردن بــا یکدیگــر در راســتای اهــداف اجتماعــی را به عنــوان قــراردادی کــه بهره کشــی 
ناعادالنــه را در پــی دارد تعبیــر می کننــد. البتــه پیامــد ایــن دیــدگاه چیــزی جــز ایجــاد مجموعــة محــدودی 
از فرصت هــای رفــع بی عدالتــی نیســت. افــزون بــر ایــن، پیامدهــای دیگــری نیــز وجــود دارد؛ ایــن دیــدگاه 
ــر/ ــرمایه داری متأخ ــت س ــه ماهی ــی اینک ــود؛ یک ــز می ش ــه دو چی ــبت ب ــی نس ــِی سیاس ــب حواس پرت موج

مدرن/جهانــی حقیقتــاً بهره کشــانه اســت و دیگــری اینکــه، یــک پنداشــت فرهنگــِی وهمــی می آفرینــد کــه 
به جــای ترســیم ایاالت متحــده به مثابــه ملتــی متشــکل از افــرادی کــه به طــور جمعــی بــرای خیــر عمومــی 

ــد. ــیم می کن ــراد ترس ــی از اف ــه انبوه ــد، آن را به مثاب ــر کار می کنن ــا یکدیگ ب
از زمــان ریاســت جمهوری رانلــد ریــگان به بعــد، بــه نحــو فزاینــده ای، بــا نقــش و مســئولیت دولــت مبــارزه 
شــده اســت، همان طــور کــه فشــارهایی بــر دولــت وارد می شــود تــا از دســتاوردهای بیمــة اجتماعــی نیودیــل 
ــای  ــداری کمک ه ــه پای ــع ب ــکل گرفته راج ــادالت ش ــد. مج ــینی کن ــدی عقب نش ــای بع ــت و دهه ه روزول
ــر  ــی و مدیک ــن اجتماع ــِی تأمی ــرارداد اجتماع ــتِن ق ــرار نگه داش ــوص برق ــت درخص ــخ گویی دول ــی و پاس دولت
ــدرت  ــل ق ــازار در مقاب ــای ب ــة نیروه ــدرت افزایش یافت ــده و ق ــای فزاین ــن تقاض ــا بی ــد تنش ه ــی از رش حاک
کاهش یافتــة آن هایــی اســت کــه در جهــت منافــع عمومــی و در جســتجوی پاســداری و بهبــود ایمنــی و امنیــت 

ــد. ــت می کنن ــده فعالی ــهروندان ایاالت متح ــی ش تمام

تبعیض سنی و حمله به برنامه های تأمین اجتماعی و مدیکر

ــه هــر دو شــکل ســاختاری و ایدئولوژیــک ظهــور یافتــه اســت.  تبعیــض ســنی عامــل مهمــی اســت کــه ب
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرای فراینده ــدی و اج ــازی1،  چارچوب بن ــر دستورکارس ــنی ب ــض س ــاختاری، تبعی ــر س از نظ
سیاســت های عمومــی تأثیــر می گــذارد و از لحــاظ ایدئولوژیــک، ایــن تصــور را تقویــت می کنــد کــه ســالمندان 
مســتحق مزایایــی کــه کســب می کننــد و پرداختی هایــی کــه از جیــب چنــد نســل انجــام می شــود نیســتند 
 Butler, 2006; International Longevity Center�USA [ILC�USA], 2006; Estes & Portacolone,(

1. Agenda setting
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2008(. در ســطح فــردی، تبعیــض ســنی آســیب های بســیاری بــه عزت نفــس و احســاس کنتــرل شــخصی 
ــوق شــهروندی  ــکار حق ــه ان ــد به مثاب ــل، در ســطح ســاختاری، تبعیــض ســنی می توان وارد می ســازد. در مقاب

.)ILC�USA, 2006( ســالمندان باشــد
ــود  ــت می ش ــدیدی یاف ــک1 ش ــت گذاری در رتوری ــث سیاس ــنی در مباح ــض س ــنای تبعی ــانه های آش نش
کــه از برچســب هایی دشــنام وار بــرای نامیــدن ســالمندان اســتفاده می کنــد؛ برچســب هایی همچــون 
پیروپاتال هــای حریــص2، یــک »ســونامِی جمعیتــی« کــه کشــور نمی توانــد از پــس آن برآیــد، و گــروه ناالیقــی 
کــه منابــع ایاالت متحــده را کــه بــرای توســعه ی ســرمایه داری و بهــره وری )و بنابرایــن ســود( در اقتصــاد جهانــی 
ــکده ها  ــتانده اند و اندیش ــران س ــه را از دیگ ــون توج ــب زنندگان کان ــن برچس ــد. ای ــرف می کنن ــت مص الزم اس
ــه  ــا ب ــد این ه ــی مانن ــه پیام های ــکل دادن ب ــرای ش ــزی ب ــور موفقیت آمی ــه کار را به ط ــانه های محافظ و رس
کار گرفته انــد: گریزناپذیــری »جمعیت شناســی به مثابــه سرنوشــت« و مفهــوم ابداعــی »جمعیت شناســِی 
ــد و ســامر4 اســت کــه نشــان  ــاًل خــالف شــواهد فریدلن ــن شــرح کام ــیRobertson, 1999( »3(. ای آخرالزمان

ــت«. ــت نیس ــی، سرنوش ــد »جمعیت شناس داده ان
ــه  ــرای مبارزه شــان علی ــد5 ب ــاح راســت جدی ــد در دســت جن ــزاری قدرتمن ــه اب ــن، ب ــن تبعیــض ســنی نوی ای
بیمــة اجتماعــی و دولــت رفــاه ایاالت متحــده بــدل شــده اســت. ســرمایة مالــی و دولــِت ایاالت متحــده، تحــت 
عناویــن مختلــف، تبعیــض ســنتی آشــکار و پنهــان و تاکتیک هــای هراس افکنــِی همــراه آن را ماننــِد ابزارهایــی 
ــر  ــد )Estes & Phillipson, 2002(. اگ ــه کار گرفته ان ــان ب ــاه در جه ــای رف ــازی دولت ه ــرای خصوصی س ب
کســی ســالمندان را به مثابــه »دیگــری« درک کنــد، دیگــر بــرای او تهدیدهــای پیــش روی رفــاه آن هــا، تهدیــد 
ــا می دهنــد، بی عدالتــی ای در حــق  ــه ســالمندان مزای بالقــوة خــودش دانســته نمی شــود و برنامه هایــی کــه ب
ــزاری  ــوان اب ــر تبعیــض جنســی، به عن ــی ب ــی مبتن نســل های دیگــر قلمــداد می شــوند. سیاســت های جمعیت
بــرای حفــظ منافــع ســرمایه داری مالــی جهانــی و منافــع جهانــی مجموعــه شــرکت های قدرتمنــد در صنعــت 

ــان می ســازد. ــدة مباحــث خصوصی ســازی را پنه ــی پیش رانن ــای واقع ــد و نیروه پزشــکی عمــل می کن

Rhetoric .1: فنون بالغی سخنوری برای تأثیرگذاری و اقناع مخاطب )مترجمان(.
2. Greedy Geezers
3. apocalyptic demography
4. Friedland and Summer (1999; 2005)
5. New Right

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



ق  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

وابستگی متقابل بیمة اجتماعی در مقایسه با استقالل »بازار آزاد«

ــی و  ــه از فردگرای ــده ن ــا و ایاالت متح ــالمندان در بریتانی ــد، س ــران1 دریافته ان ــتس و دیگ ــه اس ــاس آنچ براس
ــل  ــه وابســتگی متقاب ــد ب ــه از تعه ــدِن ریســک ها، بلک ــردی و فردی مان ــل مســئلة ف ــردی و ح مســئولیت ف
ــا  ــده اند. ب ــع ش ــد منتف ــک ها ارزش می ده ــع ریس ــترک کردن و توزی ــه مش ــه ب ــی ای ک ــت دولت و سیاس
ــة  ــورد بیم ــور کل، و درم ــی به ط ــام رفاه ــورد نظ ــی درم ــان عموم ــر، گفتم ــای اخی ــال، در دهه ه ــن ح ای
ــام  ــق و از قدیم االی ــای موف ــت و برنامه ه ــده اس ــی ش ــده ای منف ــو فزاین ــاص، به نح ــور خ ــی به ط اجتماع
 Marmor, Mashaw, & Harvey,( محبوبــی نظیــر تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را ورشکســته تلقــی می کنــد
1990(. ایدئولــوژی فردگرایــی ای کــه ســتایندة برتــری اقتصــادی و اخالقــی »بــازار آزاد« اســت، بــر مباحــث 
ــل و مســئولیت  ــه براســاس وابســتگی متقاب ــی ک ــای جایگزین ــه اســت. بینش ه سیاســت گذاری ســلطه یافت
ــه تمســخر  ــده و ب ــته ش ــم ارزش پنداش ــاده ک ــدار و از ُمدافت ــوری ناپای ــوان ام ــده اند، به عن ــرح ش ــی مط جمع
گرفتــه شــده اند. درنتیجــه، تعهــد عمومــِی دیریــن بــه انســجام بین نســلی رهــا شــده و بــرای »پاســخگوکردن 
ــن  ــوان چنی ــود )Katz, 2003, p. 26(. می ت ــالش می ش ــش« ت ــت از خوی ــارة مراقب ــالمند درب ــهروندان س ش
تالش هایــی را به عنــوان جزئــی از چالــش بزرگ تــِر عدالــت اجتماعــی و حقــوق بشــر بــرای تمــام شــهروندان 
ــده  ــة مالکیــت2« نامی ــا آنچــه »جامع ــِد فردگرایی-ی ــت جدی ــن وضعی ــی ای ــدان اصل ــد. بهره من ــان فهمی جه
ــی کســب ســود بیشــتر از  ــی کــه در پ شــده است-شــرکت های عضــو نظــام ســرمایه داری هســتند. ذینفعان
خصوصی ســازی برنامه هــای بیمــة اجتماعی انــد، شــرکت های بیمــة خصوصــی، ذینفعــان بانکــداری و 
 Estes, Biggs, & Phillipson,( ــع پزشــکی هســتند ســرمایه گذاری، و مجموعــه شــرکت های پرســود صنای

.)2003; and Cruikshank, 2003

سالمندی شناسی انتقادی3 و علوم اجتماعی مردم مدار4

ایــن کتــاب حاصــل تالش هــای یــک گــروه بین نســلی از دانشــمندان سالمندی شناســی و دانشــجویانی اســت 
کــه در ســال 2004 به منظــور گســترش و ترویــج جایگزینی برای ســلطة نئولیبرالیســم در مباحث خصوصی ســازی 
گــرد هــم آمدنــد. بــا اهــداف پیشــبرد شــناخت تجربــی دربــارة نقــش بیمــة اجتماعــی )شــامل برنامــة تأمیــن 

1. Estes, Biggs, and Phillipson )2003, p.14)
2. Ownership society
3. Critical Gerontology
4. Public social science

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



سرآغاز: همه با هم رهسپاریم؛ بیمة اجتماعی، عدالت اجتماعی و تغییر اجتماعی  / ک

اجتماعــی و مدیکــر( درمــورد ایجــاد امنیــت اقتصــادی و ســالمتی بــرای تمــام آمریکایی هــا و تهیــة اطالعــات و 
آموزش هــای عمومــی بــه قصــد افزایــش گفت وگوهــای دانشــگاهی دربــارة بیمــة اجتماعــی به مثابــه یــک حــق 

بشــری فراگیــر، دو گــروه مطالعاتــی ایجــاد شــد؛ گــروه دانشــمندان ســالمندی و دانشــجویان تأمیــن اجتماعــی.
ــه بحثــی کــه تاکنــون بیشــتر تحــت ســلطة  مــا می خواهیــم دیدگاه هــای رشــته های مختلــف دیگــر را ب
ــه  ــاب ب ــندگان کت ــط نویس ــو، توس ــة ن ــن روی ــه در ای ــردی ک ــم. رویک ــت، وارد کنی ــوده اس ــا ب اقتصاددان ه
ــت.  ــدار اس ــی مردم م ــوم اجتماع ــادی و عل ــِی انتق ــی از سالمندی شناس ــامل چارچوب های ــده، ش کار گرفته ش
ــا  ــة فمنیســتی و رویکــردی انســان گرایانه را ب ــادی رویکردهــای اقتصــاد سیاســی، نظری سالمندی شناســی انتق
 .)Estes & Phillipson, 2007; Estes & Grossman, 2007( تأکیــد ویــژه بــر توانمندســازی ترکیــب می کنــد
دانشــمندان سالمندی شــناس از منظــری انتقــادی، در پــی »نقــد و وارونه ســازِی ســلطه در تمامــی اَشــکال آن« 
هســتند )Bottomore, 1983, p. 183( و نیروهــای اقتصــادی و سیاســی ای کــه ترتیبــات قــدرت مســلط و نظــام 

ــد. ــی مي کنن ــا و بررس ــد را افش ــظ می کنن ــد و حف ــکل می دهن ــه را ش ناعادالن
علــوم اجتماعــي مردم مــدار، روشــی حرفــه ای اســت کــه از دانشــمندان و دانشــجویان درخواســت می کنــد از 
طریــق گفتگوهــای انتقــادی، فعالیت هــای مدنــی و جنبش هــای اجتماعــی، یادگیری هــای خــود را از کالس هــای 
ــه حــوزة عمومــی گســترده تری بکشــانند. جامعه شــناس مایــکل  ــرده و ب ــر ب درس و مجــالت دانشــگاهی فرات
ــن  ــدار در انجم ــی مردم م ــارة جامعه شناس ــود درب ــتادانة خ ــی های محــوری و اس ــترش بررس ــا گس ــوراوی1، ب ب

جامعه شناســی آمریــکا در ســال 2002، ســه هــدف علــوم اجتماعــی مردم مــدار را چنیــن برمی شــمرد:

هــدف نخســت، توانمندســازی اجتماعــات تحت ســلطه در روابطشــان با ســاختار ســلطه از طریــق ایجاد 
همــکاری میــان جوامــع و متخصصــان حرفــه ای اســت. هــدف دوم، دگرگونــی فهــم  متعــارف از طریــق 
تغییــر کانــون توجــه آن از معضــالت خصوصــی و شــخصی بــه مســائل عمومی اســت. ســومین هدف، 
تقویــت قــدرت و مشــروعیت کنشــگران-متخصصان حرفه ای و دانشــمندان علــوم اجتماعــی در درون 

.)Burawoy, 2007, p. 132( ســاختاری حرفــه ای اســت کــه در آن فعالیــت می کننــد

مجموعــه مقاالتــی کــه در ایــن کتــاب دربــارة بیمــة اجتماعــی ارائــه شــده  اند، همیــن رویکــرد و روحیــه  را 
دارنــد کــه در ســطور بــاال آمــده اســت تــا فهــم و کنــش فــردی و جمعــی را بــرای حمایــت از هــدف انســجام 

اجتماعــی برانگیزاننــد؛ کــه ایــن از اصــول اساســی بیمــة اجتماعــی اســت.

1. Michael Buroway
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ساختار این کتاب

کتــاب حاضــر بــا شــرح دیدگاه هــای برخــی از دانشــمندان ارجمنــِد ایــن حــوزه، تاریــخ بیمــة اجتماعــی را مــرور 
و چارچوبــی بــرای فهــم مباحــث سیاســی جــاری و پیامدهــای اخالقــی و اقتصــادی پیشــنهادهاي اصالحــی 
فراهــم می کنــد. همان طــور کــه حملــه بــه برنامه هــای اجتماعــی طــی دو دهــة اخیــر افزایــش یافتــه اســت، 
ــن  ــاالت ای ــل، مق ــده اند. در مقاب ــلط ش ــلی مس ــازی بین نس ــِر جداس ــاِی ترویج  گ ــی ایده ه ــان عموم در گفتم
ــئولیت  ــلی  و مس ــل بین نس ــتگی متقاب ــلی، وابس ــاری بین نس ــِر همی ــای ترویج  گ ــوی دیدگاه ه ــاب به س کت
جمعــی جهت دهــی شــده اند. هنگامــی کــه مــردم از تاریــخ نهــادِی بافتــاِر اجتماعــی و سیاســی ای کــه آنــان 
را بــه ایجــاد برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در ایــن کشــور برانگیختــه اســت، جدامانــده و نــاآگاه باشــند، ممکــن 

نیســت بتواننــد انتخابــي آگاهانــه درمــورد آینــده داشــته باشــند.
ایــن فصــول بــا پرکــردن شــکافی کــه در حافظــة جمعــی مــا دربــارة توســعه و تحــول برنامه هــای بیمــة 
اجتماعــی وجــود دارد، ممکــن اســت آگاهــی مــا را دوبــاره متصــل و تعهــدات مــا را بــه »اجتماعــات اشــتراکی1« 
ــا، دیگــران و  ــی کــه در آن م ــد؛ اجتماعات ــا کن ــر در ایاالت متحــده و کشــورهای دیگــر احی گســترده تر و فراگی
اعضــای نســل های آینــده را می پذیریــم. همچنیــن کتــاب حاضــر بــا توجــه بــه فهــم اصــول اساســی ای کــه از 
طریــق آن مراقبت هــای درمانــی ملــی بــرای تمــام اعضــای یــک جامعــه فراهــم می شــود- چنانکــه در ســایر 
ــدة بیمــة اجتماعــی و مراقبت هــای  ــه آین ــوط ب ــز وجــود دارد- می خواهــد مباحــث مرب کشــورهای صنعتــی نی

درمانــی فراگیــر بــرای تمامــی افــراد در ایاالت متحــده را پیــش ببــرد.
مقــاالت ایــن کتــاب در چهــار بخــش ســازمان دهی شــده اند.2 بخــش نخســت بــا دیدگاهــی تاریخــی بــه 
بررســي بیمــة اجتماعــی در ایاالت متحــده و اروپــا مي پــردازد و اصــول بنیادیــن، ارزش هــا و منافعــی را کــه در 
ــد.  ــرور می کن ــده اند م ــر ش ــر جلوه گ ــورهای دیگ ــده و کش ــی در ایاالت متح ــة اجتماع ــای بیم ــول برنامه ه تح
ــتان  ــان، رنگین پوس ــامل زن ــی ش ــای متنوع ــرات گروه ه ــارة مخاط ــی درب ــون مبحث ــش 2 پیرام ــول بخ فص
ــة  ــدة بیم ــه آین ــاری راجع ب ــث ج ــر مباح ــش 3 ب ــده اند. بخ ــته بندی ش ــر دس ــر کارگ ــر و غی ــران کارگ و فقی
ــد. فصــول  ــارة آن را بررســی می کن اجتماعــی متمرکــز شــده اســت و جنبه هــای مهــم گفتمــان عمومــی درب
بخــش 4، دیدگاهــی انتقــادی بــه اصالحــات بیمــة اجتماعــی در ایاالت متحــده و اروپــا دارد و آن ابعــاد اقتصــادی 

1. Commons
2. کتــاب حاضــر در اصــل شــامل 5 بخــش )22 فصــل( بــود کــه بنــا بــر تصمیــم مؤسســة راهبــردی بازنشســتگی صبــا، 4 بخــش )شــامل 15 

فصــل( آن ترجمــه شــد )مترجمــان(.
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برنامه هــای بیمــة اجتماعــی را در ایاالت متحــده بررســی می کنــد کــه تــا حــد زیــادی از مباحــث جــاری بیــرون 
رانــده شــده  اســت.

ایــن کتــاب، از بســیاری جهــات بــر بینــش و دانــش مگــی کوهــن1 دربــارة ارتبــاط میــان نیروهــای اجتماعی 
و تهدیــدات ناشــی از آن هــا مبتنــی اســت: تبعیض هــای ســنی، جنســیتی، نــژادی، امپریالیســم اقتصــادی، جنــگ 
و جهانی شــدن. وی از همگرایــی نیروهــای رهایی بخــش در توجــه بــه »نیــاز بــه تغییــرات همه جانبــة اقتصــادی 
و اجتماعــی« خبــر می دهــد )Kuhn, 1984, p. 6(. در لحظــة اجتماعی-تاریخــی کنونــی، بــا فروپاشــی متوالــي 
بازارهــای ســرمایة مالــی، بحــران رهــن مســکن، و افزایــش فزاینــدة بیــکاری، هــم در جوامــع توســعه یافته و 
ــِت  ــال ایــن بحران هــا، ماهی ــة حساســی اســت. به دنب هــم در جوامــع درحال توســعه، بیمــة اجتماعــی در مرحل
ــن  ــا همگــی در ای ــد کــه به راســتی م ــت را برجســته مي کن ــن واقعی ــی، ای ــدة اقتصــاد جهان به شــدت درهم تنی
ــال افزایــش فهــم عمومــی از بیمــة اجتماعــی در  ــاب، به دنب ــا هــم هســتیم. در مقــام ویراســتاران کت مســیر ب
چارچوبــی هســتیم کــه تعهــد عمومــی بــه عدالــت اجتماعــی و آگاهــی از ضــرورت کنــش جمعــی و تغییــرات 

اجتماعــی ایجادگــر خیــر عمومــی را بهبــود بخشــد.

1. Maggie Kuhn
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مقدمه

برایان آر. گراسمن1

ــد  ــش از درآم ــردن آن بخ ــن ک ــی جایگزی ــة اجتماع ــکاِل بیم ــام اَش ــی تم ــدف اصل ه
دســتمزد اســت کــه درنتیجــة هریــک از ایــن مخاطــرات از بیــن  مــی رود: بیــکاری، حادثــه، 
ســالمندی و یــا مــرگ نــان آور خانــه. ایــن جایگزینــی و جبــران نــه تنهــا بــرای اطمینــان  
از ایــن امــر انجــام می شــود کــه حمایــت مــورد انتظــار فــرد فراهــم شــود، همچنیــن ایــن 
اطمینــان را حاصــل مي کنــد کــه جامعــه نیــز در مقابــل مخاطــرات پیــش رو محافظــت 

شــود.

کارسن1940،2

تاریخچــة بیمــة اجتماعــی در ایاالت متحــده، هفــت دهــه پیــش بــا تصویــب برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 
1935 آغــاز شــد. بــا ایــن حــال، تنهــا چهــار ســال بعــد، اصالحیه هایــی پیشــنهاد شــد کــه دامنــه و ســاختار 
ایــن برنامــه را تغییــر داد و از برنامــه ای کــه در آن کارگــران تنهــا واجدشــرایِط دریافــت مزایایــی بودنــد کــه 
تقریبــًا بــا میــزان آوردة آنــان )یعنــی مشارکتشــان در برنامــه( یکســان بــود، بــه برنامــه ای تبدیــل شــد کــه در 
آن کارگــران و خانواده هایشــان به مثابــه افــرادی دیــده شــدند کــه در رویارویــی بــا بســیاری از »مخاطــرات« 
زندگــی کــه در بــاال آمــد، حــق دسترســی بــه مزایــا را بــه دســت آورده بودنــد. تنهــا چهــار ســال پــس از آغــاز 

1. Brian R. Grossman
2. Corson
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برنامــة تأمیــن اجتماعــی، ایــن برنامــه بــه نمــاد وابســتگی متقابــل و همــکاری بین نســلی  تبدیــل شــد.
ــودن و مشــارکتی بودن« آغــاز  ــر »اصــِل قراردادی ب ــی ب ــام برنامــه ای مبتن ــن اجتماعــی در مق برنامــة تأمی
ــد و در  ــی دارن ــارکِت پول ــران مش ــی، کارگ ــن نظام ــد )Berkowitz & McQuaid, 1988, p. 126(. در چنی ش
ــد، دسترســی یابنــد. مک کوایــد1  ــی کــه پرداخــت کرده ان ــه همــان میــزان پول زمــان بازنشســتگی می تواننــد ب
ایــن ســاختار اساســِی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را به عنــوان یــک برنامــة بخــش عمومــی مي دانــد کــه ماننــد 
شــرکت های خصوصــی طراحــی شــده اســت. دامنــة به نســبت محــدوِد برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایاالت متحــده 
ــت  ــه دول ــارة آنچ ــترده درب ــراس گس ــال، ه ــن ح ــا ای ــت. ب ــکار اس ــد دارد آش ــه مک کوای ــتی ک در برداش
ــالح  ــنهاد اص ــد، پیش ــام ده ــی انج ــة اجتماع ــوع بیم ــن ن ــت آمده در ای ــِم به دس ــازاِد عظی ــا م ــت ب می توانس
برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1939 را تســهیل کــرد و موجــب گســترش خدمــات ارائه شــده و مزایابگیــران 

 .)Berkowitz &McQuaid,1988( درخواســت دهنده شــد
ــراِن درگذشــته شــد و  ــدة کارگ ــه کــودکان بازمان ــا ب ــة مزای ــژه موجــب گســترش دامن ــه، به وی ــن اصالحی ای
ــرای  ــه ای تغییــر داد کــه کارگــران ســالخورده تر می توانســتند بســیار راحت تــر ب ــا را به گون فرمــول محاســبة مزای
دریافــت مزایــا واجدشــرایط شــوند. همچنیــن کارگرانــی کــه در جوانــی فــوت مي کردنــد مزایــای بیشــتری را بــرای 
بازمانــدگان خویــش به جــا می گذاشــتند )Corson, 1940(. ایــن نــوع جدیــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی، کارگــران 
کنونــی را بــه افــرادی کــه بازنشســت شــده بودنــد و همســران بازمانــدة کارگــراِن درگذشــته و کارگــران ازکارافتــادة 
دائمــی متصــل و مرتبــط کــرد. کارســن در نقل قــول بــاال، بــا ترســیم همبســتگی و ارتبــاط میــان معضــالت افــراد 

و معضالتــی کــه جامعــه بــرای حــل آن هــا می کوشــد، بــر وابســتگی متقابــل انســان ها تأکیــد دارد.
مفهــوم وابســتگی متقابــل2 تأییــد مي کنــد کــه مــردم -کــه بیشــتر به اشــتباه به مثابــه »افــراد« در نظــر گرفتــه 
می شــوند- همــواره در مجموعه هــای انبوهــی از روابــط اجتماعــی گیــر افتاده انــد؛ یعنــی دیگــران در جریــان و در 
بطــن زندگــی فــرد دخیــل هســتند. همان طــور کــه جانســون3 در فصــل 3 نشــان داده اســت، وابســتگی متقابــل و 
همــکاری بین نســلی، هم زمــان در برخــی ســطوح اجتماعــی شــامل خانــواده، بیــن خانــواده و دولــت و در میــان 
نســل های کنونــی کارگــران و نســل هایی کــه دیگــر کار نمی کننــد یــا قــادر بــه کارکــردن نیســتند وجــود دارد. 
بــا اینکــه از اصطــالح مزایــا بــرای توصیــف خدمــات فراهم شــده بــا برنامه هــای بیمــة اجتماعــی اســتفاده شــده 

1. McQuaid (1988)
2. interdependence
3. Johnson
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اســت، مفهــوم وابســتگی متقابــل اجــازه می دهــد کــه بیمــة اجتماعــی را معنایــی دوبــاره ببخشــیم: فراهم کــردن 
مزایــا بــرای جامعــه از طریــق شــبکه های درهم تنیــدة فــرد )افــراد(، خانــواده )خانواده هــا( و اجتمــاع )اجتماعــات(؛ 
بنابرایــن مزایــا می توانــد به مثابــه انباشــت کاالهــای عمومــی  فهمیــده شــود کــه حاصــل مشــارکت مالــی کارگــران 
کنونــی، مشــارکت مســتمر مالــی1 و اجتماعــی مزایابگیــران کنونــی و ســاختارها، عملکردهــای اجتماعــی و ایده های 

دیرپایــی اســت کــه از طریــق آن هــا ایــن گروه هــا کنش متقابــل دارنــد و در آن هــا مشــارکت می کننــد.
بــه لطــف اینکــه بخشــی از جامعــه هســتیم، بیمــة اجتماعــی بــه همــة مــا مزایــا می دهــد2 و بدین شــیوه در 
هــر دو شــکل تاریخــی و معاصــر آن، تبلــور حرکتــی فعاالنــه به ســوی عدالــت اجتماعــی اســت. برعکــس تــالش 
ــی  ــت اجتماع ــرای عدال ــدی ب ــتا، تهدی ــن راس ــق در ای ــای ناموف ــی تالش ه ــازی، حت ــتای خصوصی س در راس
ــی  ــزان کنون ــا می ــدک می کشــد، ام ــداز خصوصــی را ی ــر پس ان ــی ب ــی مبتن ــة اجتماع ــای بیم ــاِم زیب اســت: ن
ــه خصوصی ســازی،  ــدام ب ــد)Hacker, 2006(. اق ــن می کن ــزان نامشــخصی از ریســک جایگزی ــا می ــت را ب امنی
مرزهــای اجتماعــی نــوِع بشــر را از نــو طرح ریــزی می کنــد و مــردم را همچــون افــرادی مســتقل و بافتــارزدوده3 
ــا گرفتاری هــای دیگــران در جامعــه شــوند. در بحبوحــة  ــت ی ــد اســیر یــوغ دول ــر می کشــد کــه نبای ــه تصوی ب
چنیــن سیاســت های تندروانــه ای، ممکــن اســت پی بــردن بــه اهمیــت تاریخــی برنامه هــای بیمــة اجتماعــی و 

ــد دشــوار باشــد. ــه ارمغــان می آورن ــرای نســل حاضــر و نســل های آینــده ب میراثــی کــه ایــن برنامه هــا ب
در ایــن بخــش، نویســندگان بــه مــرور تاریخچــة بیمــة اجتماعــی مي پردازنــد و وضعیــت کنونــی و آینــدة 
ــال4 عضــو  ــرت ب ــد. در فصــل 1، راب ــتة آن اســت بررســی می کنن ــواع گذش ــر از ان ــه متأث ــا را ک ــن برنامه ه ای
کمیســیون برنامــة تأمیــن اجتماعــی در دولت هــای کنــدی، نیکســون و جانســون، 9 اصــل بیمة اجتماعی را شــرح 
ــده  ــه در ایاالت متح ــن برنام ــه محبوب تری ــی به مثاب ــن اجتماع ــة تأمی ــت برنام ــظ موقعی ــه حف ــه ب ــد ک می ده
ــر  ــاختارهای دیگ ــا س ــن اصــول ب ــای ای ــه تفاوت ه ــه ب ــن فصــل، توج ــش ای ــال خوان ــد. در ح کمــک کرده ان

حمایــت اجتماعــی نیــز مفیــد اســت )فصــل 14 را ببینیــد(.
ــر  ــا ب ــه مقایســة اصــول حکم فرم ــد و ب ــه می کن ــا را ارائ ــن تفاوت ه ــود از ای ــل خ ــال تحلی در فصــل 2، ب
بیمــة اجتماعــی بــا برنامه هــای مســاعدت اجتماعــی مي پــردازد. ایــن فصــل کــه در ســال 1947 نوشــته شــده 

1. یکــی دیگــر از نکاتــی کــه کارســن )1940( اشــاره می کنــد ایــن اســت کــه بیمــة اجتماعــی بــه کارگــران بازنشســته )و دیگــر مزایابگیــران( 
ــد. ــد« آن هــا را حفــظ می کن ــاری رســانده و »قــدرت خری ی

2. البتــه مشــروط بــه مشــارکت در بیمــة اجتماعــی کــه در ســطور بــاال آمــده اســت و بــه شــکل تلویحــی در کالم نویســنده نیــز وجــود دارد: 
ــل می شــوید )مترجمــان(. ــه تبدی ــه بخشــی از جامع ــد، ب هنگامــی کــه کار کنی

3. decontextualized
4. Robert M. Ball
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اســت، اهمیــت نمادیــن و پیامدهــای واقعــی بخــش بیمــة اجتماعــِی برنامة تأمیــن اجتماعــی را برجســته مي کند. 
بــال اهمیــت برنامه هــای مســاعدت اجتماعــی را شــرح می دهــد و ســه تمایــز کلیــدی میــان برنامه هــای بیمــة 
اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی را بیــان می کنــد. در ادامــه نتیجــه می گیــرد کــه اگــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
از حالتــی کــه دارای یــک بخــش بیمــة اجتماعــی و یــک بخــش مســاعدت اجتماعــی اســت بــه حالتــی حرکــت 
کنــد کــه تنهــا یــک برنامــة مســاعدت اجتماعــی باشــد، ممکــن اســت اثربخشــی آن به مثابــه ســازوکار ایجادگــر 

امنیــت درآمــد تــا حــد زیــادی کاهــش یابــد و خنثــی شــود.
در فصــل 3، مالکــوم جانســون بــه کســانی پاســخ می دهــد کــه می پرســند آیــا درحقیقــت مــا هنــوز بــا همدیگر 
رهســپاریم؟ او بــه بررســی متــون علمــی جهانــی  می پــردازد کــه برخــالف تالش هــای اخیــر بــرای چارچوب بنــدی 
مباحــث سیاســت گذاری  اجتماعــی پیرامــون موضوعاتــی ماننــد بهره کشــی بین نســلی و آزمنــدی بین نســلی اثبــات 
ــول دورة  ــلی، در ط ــای بین نس ــای قرارداده ــت. مرزه ــالم و پابرجاس ــوز س ــلی1 هن ــت بین نس ــه عدال ــد ک می کنن
زندگــی و در طــی گــذار از یــک گــروه ســنی متولــدان بــه گــروه بعدی دائمــاً در حال تغییر اســت. جانســون اســتدالل 
می کنــد همان طــور کــه عملکردهــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی تغییــر می کننــد، همیــاری بین نســلی بایــد 

»قابل مذاکــرة مجــدد« باشــد، امــا در هــر صــورت بایــد امنیــت درآمــدی و ســالمتی ســالمندان تضمیــن شــود.
در فصــل 4، کینگســان، کرنمــن و توره-نُرتــن بــا متوجه کــردن مــا بــه ارزش هایــی کــه در تاریخچــة ایــن 
ــث  ــه مباح ــد. اگرچ ــده می پردازن ــی در ایاالت متح ــة اجتماع ــدة بیم ــه آین ــت، ب ــده اس ــی ش ــا متجل برنامه ه
ــت،  ــراه اس ــادی هم ــدی اقتص ــورد کارآم ــش هایی درم ــی و پرس ــی فن ــا جزئیات ــی ب ــة اجتماع ــه بیم راجع ب
نویســندگان مــا را تشــویق می کننــد در مقــام یــک جامعــه تصمیــم بگیریــم کــه می خواهیــم کــدام دســته از 
ارزش هــا پایــدار باقــی بماننــد؛ به ویــژه می پندارنــد کــه در حــال حاضــر، در فضایــی کــه فردگرایی شــدید2 ترویــج 
ــون سیاســت گذاری آینــدة بیمــة اجتماعــی بــدل شــود، وابســتگی  ــه کان ــد و قابلیــت ایــن را دارد کــه ب مي یاب
ــة  ــای بیم ــای برنامه ه ــی پایه ه ــور تاریخ ــه به ط ــی ک ــوان ارزش ــلی(، به عن ــاری بین نس ــژه همی ــل )به وی متقاب

اجتماعــی را بنــا نهــاده در خطــر قــرار گرفتــه اســت.

1. intergenerational equity
2. hyperindividualism
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1. نُه اصل راهنمای تأمین اجتماعی1 

رابرت ام. بال2

آنچــه در پــی می آیــد مقالــه ای اســت کــه رابــرت بــال، عضــو کمیســیون برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی در دولت هــای کنــدی، جانســون و نیکســون )بخــش یادبــود رابــرت بــال را ببینید( 
در ســال 1998 نوشــته اســت. امیــدوار بودیــم آقــای بــال کــه بــه مــدت 70 ســال و تــا زمان 
مرگــش در 30 ژانویــة  2008)حــدود 94 ســالگی اش( بــه بیمــة اجتماعــی خدمــت کــرد و 
حامــی آن بــود، در یکــی از فصــول اصلــی کتــاب مشــارکت داشــته باشــد. به جــای آن، در 
ــم؛ نوشــته ای کــه اصــول  ــان می گذاری ــان در می ــا مخاطب اینجــا نوشــتة کالســیک او را ب

بنیادیــن راهنمــای تأمیــن اجتماعــی را شــرح می دهــد )ویراســتاران کتــاب(.
در اواســط دورة رکــود بــزرگ، بنیان گــذاران نظــام امــروزی تأمیــن اجتماعــی گام مهمــی در اســتقرار نهــادی جدید 
برداشــتند کــه انتظــار داشــتند به آرامــی رشــد کنــد و مانــدگار باشــد. آن هــا می خواســتند میلیون هــا آمریکایــی 
بــه بازنشســتگی شایســته دســت یابنــد؛ میلیون هــا نفــری کــه در غیــر ایــن  صــورت، هنــگام پیــری و ناتوانــی  از 
کار یــا بیــکاری، بــه خانواده هایشــان یــا بــه مســاعدت  عمومــی وابســته می شــدند. هــدف آن هــا از ایجــاد بیمــه 
بــرای افــراِد وابســته بــه کارگــر، ایــن بــود کــه مدیریــت مالــِی زندگــی در شــرایِط مــرگ کارگــر آســان تر از پیــش 
باشــد. می خواســتند بــه کمــک توزیــع برنامه منــِد درآمدهــا کــه مزایــای کافــی حداقلــی را بــرای هرکــس کــه 
به طــور منظــم در ایــن برنامه هــا مشــارکت داشــته فراهــم  کنــد، بــه نوانخانه هــا پایــان دهنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه 
بــه گریزناپذیــری تغییــرات، شــامل تغییــر نیــاز بــه بیمــه در مقابــل ســایر ریســک های عمــده ماننــد ازکارافتادگی 
و بیمــاری، بایــد نهــادی را مبتنــی بــر اصولــی پایــدار طراحــی می کردنــد؛ از ایــن رو از دیدگاهــی بلندمدت اســتفاده 
کردنــد. بیشــترین تأکیــد آن هــا بــر بــرآورد درآمدهــا و هزینه هــای برنامــه طــی دوره ای طوالنــی بــود؛ دوره ای 
طوالنی تــر از آنچــه در برآوردهــای ســایر کشــورها مرســوم بــود. هنــوز هــم همین طــور اســت. چارچــوب زمانــی 
ــر از  ــن اجتماعــی اســتفاده می شــود، بســیار طوالنی ت ــة تأمی ــرای برآوردهــای برنام ــون ب ــه اکن 75 ســاله ای ک
چارچــوب زمانــی ای اســت کــه دیگــر کشــورها در ســایر زمینه ها مــالک قــرار داده انــد؛ از بیمــة اجتماعــی خارجی 
گرفتــه تــا بودجــة فــدرال. در آن زمــان و در حــال حاضــر این گونــه  نبــود کــه هرکــس بدانــد در 75 یــا حتــی 

1. اصطــالح تأمیــن اجتماعــی در اینجــا بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــِی ایــاالت متحــده اشــاره دارد. ایــن برنامــه یــک بیمــة اجتماعــی اســت و اصول 
مطرح شــده در ایــن فصــل، اصــوِل بیمه هــای اجتماعــی اســت )مترجمــان(.

2. Bethell, T. N. )Ed.). )2000). Insuring the essentials: Bob Ball on Social Security )pp. 5–10). New York: The 
Century Foundation Press, reprinted with permission.
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25 ســال آینــده دقیقــاً چــه رخ خواهــد داد، بلکــه هــدف ایــن بــود کــه برنامه ریــزان تأمیــن اجتماعــی درمــورد 
ــدازة کافــی دورنگــر  ــرای پیش بینــی اصالحــات ضــروری، به ان ــود، همــواره ب تعهداتــی کــه بســیار بلندمــدت ب

باشــند و بــرای حفــظ اســتحکام برنامــه تغییــرات الزم را در زمــان مناســب انجــام دهنــد.
ــوِن 1953 و 1939 طراحــی اصلــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را  آن رویکــرد به خوبــی کار کــرده اســت. قان
ایجــاد کــرد و تمامــی قوانیــن مصــوب بعــدی بــر همــان شــالوده بنا شــد. ایــن قوانیــن عبارت اســت از: گســترش 
پوشــش بــه کارگــران بیشــتر و بیشــتر، بهبــود ســطح حمایــت، افزایــش پوشــش در مقابــل کاهــش درآمد ناشــی 
ــده  ــل هزینه هــای فزاین ــادگان در مقاب ــت از ســالخوردگان و ازکارافت ــم، حمای ــا دائ از ازکارافتادگــی بلندمــدت ی
و مدیریت ناپذیــر مراقبت هــای پزشــکی، حمایــت در مقابــل کاهــش درآمــد بــه دلیــل تــورم و از میــان  بــردن 

تمامــی تفاوت هــای قانونــی در برخــورد بــا مــردان و زنــان.
ــة  ــد. برنام ــوارد و بســیاری از دســتاوردها و اصالحــات دیگــر، در چارچــوب 9 اصــل مهــم رخ دادن ــن  م ای
تأمیــن اجتماعــی فراگیــر اســت، یــک حــق مکتســب1 اســت کــه بــا دســتمزد ارتبــاط دارد، مشــارکتی و دارای 
اســتقالل مالــی اســت، بازتوزیعــی بــه شــمار مي آیــد و مبتنــی بــر آزمــون وســع نیســت. همچنیــن براســاس 
ــم،  ــه بنگری ــا هــر دیدگاهــی ک ــاری اســت. ب ــورم حفاظــت می شــود و اجب ــل ت ــل2 و در مقاب دســتمزدها تعدی
پایــداری ایــن ســاختار کلــی، بــه ایفــای نقــش هریــک از اجــزای آن وابســته اســت؛ بنابرایــن مــرور ایــن اصــول 

و چگونگــی کارکــردن آن هــا بــا یکدیگــر مفیــد اســت:
ــا جایــی  1. فراگیــری: پوشــش برنامــة تأمیــن اجتماعــی طــی ســال ها به تدریــج افزایــش یافتــه اســت؛ ت
کــه اکنــون 96 درصــد کارهــای جــزء مشــاغل مــزدی، تحــت پوشــش هســتند. در ســال 1977، تعــداد 142 
ــری  ــر در ســال 2000( و هــدف فراگی ــون نف ــد )153 میلی ــِی در حــال  کار حق بیمــه می پردازن ــون آمریکای میلی
ــی تحــت پوشــش  ــی و دولت ــطوح ایالت ــه در س ــانی ک ــق پوشــش دادن تدریجــی کس ــد از طری ــل می توان کام

نیســتند حاصــل شــود.
2. حــق مکتســب: برنامــة تأمیــن اجتماعــی چیــزی بیــش از یــک حــق قانونــی اســت و حقــي مکتســب 
ــرد  ــر دریافتی هــای گذشــتة ف ــا ب ــرخ مزای ــا و ن ــرای مزای ــودن ب ــه در آن واجدشــرایط ب محســوب مي شــود ک
مبتنــی اســت. ایــن اصــل، برنامــة تأمیــن اجتماعــی را به وضــوح از پرداختی هــای رفاهــی متمایــز مي کنــد و آن 
ــاط مي دهــد. ــای شــغلی و مســتمری های خصوصــی ارتب ــد دســتمزد، مزای ــه دیگــر حقــوق مکتســب مانن را ب

1. earned right
2. wage indexed
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3. مرتبــط بــا دســتمزد: مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه دریافتی هــای کارگــر مرتبــط اســت. ایــن امــر 
مفهــوم مزایــا به مثابــه یــک حق مکتســب را تقویــت و تأییــد می کنــد کــه اســتاندارد زندگــی فــرد در دورة کار 
بــا ســطح مزایــای مــورد نیــاز او بــرای رســیدن بــه امنیــت درآمــدی در دورة بازنشســتگی ارتبــاط دارد. تحــت 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی، کارگرانــي بــا دســتمزد باالتــر، مزایــای بیشــتري می گیرنــد و کارگــران دارای دســتمزد 

کمتــر، بیــش از آنچــه بــه ایــن برنامــه پرداخته انــد دریافــت می کننــد.
4. مشــارکتی بودن و اســتقالل مالــی: ایــن واقعیــت کــه کارگــران حق بیمه هایــی تعیین شــده را از 
دســتمزدهای خــود کســر و بــه ایــن نظــام می پردازنــد نیــز مفهــوم حــق  مکتســب را تقویــت، و حــق مطالبــة 
ــد. برخــالف  ــا می کن ــه مشــارکت کنندگان اعط ــر از آن ب ــی و فرات ــدات قانون ــته از تعه ــده را گذش ــای آین مزای
بســیاری از طرح هــای مالــی خارجــی، برنامــة تأمیــن اجتماعــی به طورکلــی بــا کســور مالیاتــی و به طــور خــاص 
ــا کســوری کــه کارفرمــا از محــل وجــوه دریافتــِی کارگــران پرداخــت مي کنــد و میــزان مشــابه پرداختــی از  ب
ســوي کارگــران خویش فرمــا تأمین مالــی می شــود. هزینــة کل مزایــا به عــالوة هزینه هــای اداری )کــه 
ــة  ــود ]نکت ــت می ش ــت پرداخ ــای دول ــت عایدی ه ــدون حمای ــت( ب ــرح اس ــای ط ــد درآمده ــر از 1 درص کمت
ــة  ــی برنام ــود و اصــل تأمین مال ــا 2000 درســت ب ــه از  ســال 1953 ت ــن قضی ــاب: ای ــزودة نویســندگان کت اف
تأمیــن اجتماعــی از طریــق حق بیمــة معین شــدة کارگــران و کارفرمایانشــان قابــل اســتدالل بــود، امــا بــه نظــر 
ــا حــدی از طریــق عایــدات عمومــی تأمین مالــی  می رســد از آگوســت 2000، برنامــة تأمیــن اجتماعــی بایــد ت
ــت  ــد. دول ــن گونه ان ــر بدی ــورهای دیگ ــی کش ــة اجتماع ــای بیم ــیاری از نظام ه ــه بس ــور ک ــود، همان ط ش
کلینتون- گــور1، چندیــن جمهوری خــواه از جملــه ســن فیــل گــرام2 )تگــزاس(، بیــل آرچــر3 )تگــزاس( و کلــی 
شــاو4)فلوریدا( چنیــن توصیــه ای داشــتند. اســتدالل های توجیه گــر ایــن رویکــرد، کــه در اولیــن روزهــای برنامــة 

تأمیــن اجتماعــی پیشــنهاد شــد، در فصــول 17 و 18 آمــده اســت5[.

1. Clinton-Gore
2. Bill Archer
3. Clay Shaw
4. Sen. Phil Gramm

5. نوشــتة داخــل قــالب، نکتــة نویســندگان کتابــی  اســت کــه مقالــة رابــرت بــال نخســتین بــار در آنجــا منتشــر شــد. برخــالف آنچــه نویســندگان 
گفته انــد ممکــن اســت رخ دهــد، تصمیمــی بــرای اینکــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی از طریــق عایــدات دولــت تأمین مالــی شــود گرفتــه نشــده 
ــدات عمومــی. فصــول 17 و 18 مدنظــر نویســندگان آن  ــه عای ــی می شــود ن ــر دســتمزد تأمین مال ــات  ب ــا مالی ــان ب اســت و ایــن برنامــه همچن

کتــاب بــه ایــن منبــع اشــاره می کنــد:
Bethell, Thomas N. )Ed.). )2000.) Insuring the essentials: Bob Ball on Social Security. New York: The Cen-
tury Foundation Press, in which Mr. Ball’s article was republished. (Eds.).
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ــر  ــا دیگ ــت ب ــرای رقاب ــه ب ــارِی برنام ــه از ناچ ــه اینک ــت دارد؛ از جمل ــد مزی ــی چن ــتقالل مال ــرد اس رویک
برنامه هــای بودجــة ســاالنة فــدرال جلوگیــری می کنــد. ایــن امــر بجــا و شایســته اســت؛ زیــرا برنامــة تأمیــن 
ــرا تمــام  ــد؛ زی ــی را ایجــاب می کن ــر نظــم مال ــن ام ــرد بلندمــدت اســت. ای ــه شــکلي منحصربه ف اجتماعــی ب
درآمــد تخصیــص  داده  شــده بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بایــد بــرای پوشــش دادن کل هزینه هــای آن کافــی 
باشــد. ایــن ویژگــی موجــب ممانعــت و پاســداری از ایــن برنامــه در مقابــل لیبرالیزه کــردِن افراطــی می شــود. 
ــا حــق مکتســب آن هاســت و در  ــرا مزای ــد؛ زی ــا مخالف ان ــا کاهــش بســیار مزای ــردازان مشــارکت کننده ب بیمه پ
ــد کــه  ــرا می دانن ــد؛ زی ــا مخالف ان ــا افزایــش افراطــی مزای ــن ب ــد. همچنی ازای آن وجوهــی را پرداخــت کرده ان
هــر افزایشــی بایــد بــا افزایــش میــزان حق بیمه هــا پرداخــت شــود؛ بنابرایــن نوعــی تــوازن نیمه خــودکار میــان 

ــرای آن حاصــل می شــود. ــه پرداخت نکــردن حق بیمــة بیشــتر ب ــل ب ــت بیشــتر و می ــه حمای ــل ب می
ــل  ــت کم حداق ــت دس ــی پرداخ ــن اجتماع ــة تأمی ــداف برنام ــن اه ــی از مهم تری ــودن: یک 5. بازتوزیعی ب
مزایــای کافــی بــه کارگرانــی اســت کــه به طــور منظــم تحــت پوشــش بــوده و حق بیمــه پرداخــت کرده انــد؛ 
فــارغ از اینکــه چقــدر دســتمزدهای آن هــا کــم بــوده باشــد. ایــن فرمــول بســیار معقــول اســت. اگــر ایــن نظــام 
بــه کارگــران کم دســتمزد تنهــا بــه میزانــی مزایــا دهــد کــه انتظــار مــی رود بتواننــد بــا کســر از دســتمزد خویــش 
پرداخــت کننــد، میلیون هــا بازنشســته، به رغــم اینکــه در سراســر زندگــی کاری خــود بــه ایــن برنامــه حق بیمــه 
ــوند.  ــدل می ش ــی ب ــاعدت های رفاه ــدة مس ــه دریافت کنن ــده و ب ــه ش ــر مواج ــا فق ــند، ب ــرده باش ــت ک پرداخ
ــرا کســور  ــد؛ زی ــوده و زیان بخــش می کن ــی را بیه ــن اجتماع ــة تأمی ــه برنام ــردازی ب ــر ســال ها بیمه پ ــن ام ای
دســتمزدی کــه بــه برنامــه پرداخــت می شــود، درآمــد دردســترس بــرای ســایر نیازهــای دورة اشــتغال بــه کار 
را کاهــش داده اســت، بــدون اینکــه در دورة بازنشســتگی درآمــدی بیــش از آنچــه از طریــق مســاعدت رفاهــی 

قابــل کســب اســت ایجــاد کنــد. فرمــول بازتوزیعــی ایــن مســئله را حــل می کنــد.
ــرای برنامــة تأمیــن  ــودن ب ــر آزمــون وســع: برخــالف مســاعدت رفاهــی، واجدشــرایط ب 6. مبتنی نبــودن ب
ــا تعییــن  ــه براســاس حداکثــر میــزان مزای ــه براســاس میــزان درآمــد و دارایی هــای مزایابگیــر و ن اجتماعــی ن
می شــود. ایــن اصلــي کلیــدی اســت. نبــود آزمون وســع افــراد را قــادر می ســازد بــه پس انــداز خــود بیفزاینــد و 
طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی ایجــاد کننــد و آســوده خاطر باشــند کــه به دلیــل قرارگرفتــن در دســتة افــراد 
دارای درآمدهــای دیگــر در دوران بازنشســتگی، بــا کاهــش مزایــای ایــن برنامــه جریمــه نمی شــوند. نبــود آزمــون 
وســع بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه نقشــی پایــدار را در برپــا نگاه داشــتن 
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نظــام چندالیــة بازنشســتگی ایفــا کنــد؛ نظامــی کــه در آن بازنشســتگی های خصوصــی و پس اندازهــای فــردی 
ــر از حمایت هــای تعریف شــده و پایــة تأمیــن  اجتماعــی ایجــاد شــود. ــد در الیــة باالت می توان

7. تعدیل شــده براســاس ســطح دســتمزدها: برنامــة تأمیــن اجتماعــی در پــی جابه جایــی کارگــر از شــغلی بــه 
شــغل دیگــر، قابلیــت انتقــال دارد و حمایت هــای ارائه شــده پیــش از بازنشســتگی بــا افزایــش کلــی دســتمزدها 
افزایــش می یابــد. مزایــا در زمــان نخســتین دریافتــی براســاس ســطح جــاری دســتمزدها کــه حاکــی از بهبــود 
بهــره وری و بنابرایــن بهبــود اســتانداردهای کلــی زندگــی اســت، بهنــگام می شــوند. بــدون ایــن اصــل، طولــی 

نمی کشــد کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی پایین تــر از اســتانداردهای زندگــِی پیشــین باشــند.
8. حفاظت شــده در مقابــل تــورم: از روزی کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی آغــاز شــد، از طریــق تعدیــل 
دوره ای بــر اســاس هزینــة معــاش1 کــه بــه شــاخص قیمــت مصرف کننــده مرتبــط اســت، در مقابــل تــورم حفاظت 
ــن اجتماعــی اســت کــه آن را از دیگــر  ــة تأمی ــوت برنام ــاط ق ــن نق ــن مســئله یکــی از مهم تری شــده اســت. ای
طرح هــای بازنشســتگی )جــز طــرح بازنشســتگی فــدرال( متمایــز مي کنــد. همچنیــن هیــچ طــرح بازنشســتگی 
ــورم در طرح هــای  ــل ت ــد. حفاظــت در مقاب ــورم فراهــم نمی کن ــل ت خصوصــی ای حفاظــت تضمین شــده در مقاب
ملــی و محلــی، اگــر وجــود داشــته باشــد، ســقف معینــی دارد. بــدون تعدیــل دوره ای براســاس هزینة معــاش، ارزش 
واقعــی مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در طــی زمــان دائمــاً کاهــش خواهــد یافــت؛ همان طــور کــه مزایــای 
تعدیل نشــدة طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی این گونه انــد. اگرچــه در قانــون اصلــی تبصــره ای بــرای تعدیــل 
خــودکار وجــود نداشــت، اهمیــت حفاظــت از مزایــا در مقابــل تــورم بــه  رســمیت  شــناخته شــده بــود و در طــی 
ســال ها ایــن نظــام تأمین مالــی شــد تــا مجــاز باشــد تعدیــل دوره ای را بــرای بهنگام ســازی مزایــا انجــام دهــد، 
امــا ایــن بهنگام ســازی پــس از یــک تأخیــر انجــام شــد و تبصــرة تعدیــل خــودکار در ســال 1972 افــزوده شــد.

9. اجباری بــودن: برنامــة تأمیــن اجتماعــی همــة مــا را مجبــور می کنــد در امنیــت آینــدة خویــش مشــارکت 
ــم و برخــی  ــداز می کنی ــا به دقــت پس ان ــاری به آســانی کار نخواهــد کــرد. برخــی از م ــم. یــک نظــام اختی کنی
دیگــر همیشــه کار امــروز را بــه فــردا می اندازیــم و مشــارکت در اجتمــاع را رهــا می کنیــم تــا از طریــق نظــام 
کمتــر پســندیدة تــور ایمنــی2 بهره منــد شــویم.  بــا یــک نظــام اجبــاری از معضــل کژگزینــی پرهیــز می شــود. 
ــه  ــدر حق بیم ــی و چق ــد ِک ــد، تشــخیص می دهن ــاس آنچــه شرایطشــان اقتضــا کن ــراد براس ــی، اف در کژگزین
ــِی دارای نفــوذ سیاســِی محــدود خدمــت  ــه حــوزه انتخابات ــور ایمنــی کــه ب ــزرگ ت ــد )در برنامه هــای ب بپردازن

1. Periodic Cost�Of�Living Adjustments )Colas)
2. Safety-Net
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می دهنــد، معضــل رســیدن بــه بودجــة کافــی وجــود دارد(.
در مخمصــة رکــود بــزرگ، شــهامت تصویــب نظامــی مبتنــی بــر ایــن اصــول پدیــد آمــد. ایــن رکــود دورة 
نیازهــای بی شــمار و فــوری بــود، امــا برنامــة تأمیــن اجتماعــی به گونــه ای طراحــی شــده بــود کــه درختــی 
ــال  ــر ح ــه  ه ــد. ب ــم کن ــدت ســرپناه بســیاری فراه ــه نمی توانســت در کوتاه م ــی ک ــده باشــد؛ درخت آرام روین
نکتــة مهــم آن دوره، ایــن بــود کــه ایــن درخــِت بالیــده در آب  و هــوای گاه خــوب و گاه بــد، در آینــده به انــدازة 

کافــی قــوی باشــد.
رشــد چنیــن نظــام بازنشســتگی مشــارکتی بــه زمــان زیــادی نیــاز دارد. اکنــون برخــی افــراد بازنشســته اند، 
امــا واجدشــرایط دریافــت مزایــا نیســتند. پنجــاه ســال پــس از اجــرای ایــن برنامــه، تنهــا 16 درصِد ســالخوردگان 
مزایــا دریافــت می کردنــد، امــا ایــن امــر تــا دهــة 1950 کــه سیاســتمداران به تدریــج مزایــای بســیاری در دفــاع 
از بهبــود برنامــة تأمیــن اجتماعــی یافتنــد ادامــه یافــت و در دهــة 1960، یعنــی ســه دهــه پــس از تصویــب ایــن 
قانــون، تأثیرگــذاری برنامــة تأمیــن اجتماعــی آغــاز شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه مزایــای پرداختــی آن قــدر کافــی و 
فراگیــر بــود کــه فقــر ســالمندان، ازکارافتــادگان و بازمانــدگان مزایابگیــران را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد. پــس 
از اصــالح قانــون در ســال 1972 مزایــا افزایــش بیشــتری یافــت و آمــادة حفاظــت خــودکار در مقابــل تــورم شــد. 
همچنیــن برنامــة تأمیــن اجتماعــی نقشــی را کــه بــرای ایفــای آن طراحــی شــده بــود، کامــاًل بــر عهــده گرفــت؛ 
ــداز  ــه کــه در آن بازنشســتگی های خصوصــی و پس ان ــه در نظــام بازنشســتگی چندالی یعنــی نقــش بیمــة پای

فــردی بــه حمایت هــای معیــن برنامــة تأمیــن اجتماعــی افــزوده شــدند.
اهمیــت یادشــده بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی اغراق آمیــز نیســت. امروزه ایــن برنامــه تنها طرح بازنشســتگی 
ســازمان یافته -تنهــا منبــع مطمئــن درآمــد دوران بازنشســتگی- بــرای دســت کم نیمــی از کل نیــروی کار اســت 
و مبنایــی بــه شــمار مي آیــد کــه براســاس آن تمــام کســانی کــه قــادر بــه کارکــردن هســتند می تواننــد حمایتــی 
مکمــل بــرای مســتمری ها و پس اندازهــای فــردی بیافریننــد. برنامــة تأمیــن اجتماعــی همچنــان محبوب تریــن و 
موفق تریــن برنامــة اجتماعــی در تاریــخ آمریــکا خواهــد بــود؛ زیــرا ایــن اصــول راهنمــا ســبب مي شــود کــه ایــن 

برنامــه براســاس انتظــار دقیــق عمــل کنــد؛ به مثابــه طــرح حمایــت از خانــوادة آمریــکا.
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پرسش هایی برای بحث

ــد، برنامــة . 1 ــال می گوی ــرت ب نظــام ســه الیة بازنشســتگی ایاالت متحــده چیســت؟ براســاس آنچــه راب
تأمیــن اجتماعــی در ایــن نظــام چــه نقشــی ایفــا می کنــد؟

 براساس گفته هاي رابرت بال، هزینه های اجرایی برنامة تأمین اجتماعی چقدر است؟2. 
بــال می گویــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی مبتنــی بــر »آزمــون وســع« نیســت؛ بلکــه »بازتوزیعــی« . 3

اســت. درمــورد اهمیــت ایــن دو اصــل برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســتدالل کنیــد.
براســاس آنچــه رابــرت بــال می گویــد، چگونــه و چــرا بنیان گــذاران برنامــة تأمیــن اجتماعــی »نگاهــی . 4

بلندمــدت« بــه تحــوالت ایــن برنامــه داشــتند؟ اصــول راهنمایــی کــه بــال ارائــه کــرد چگونــه ســبب 
مانــدگاری و موفقیــت ایــن برنامــه می شــود؟
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2. بیمة اجتماعی و حق مساعدت1
رابرت ام. بال

ایــن بخــش گزیــده ای از متنــی بــه نــگارش رابــرت بــال اســت )بــه بخــش »یادبــود رابــرت بــال« مراجعــه 
شــود( کــه ابتــدا در ســال 1947 چــاپ شــد. بــال تفــاوت بیــن دو برنامــة بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعی 
ــة  ــرات برنام ــر نامناســب بودن تغیی ــد ب ــدف او تأکی ــد. ه ــرح می ده ــد2 را ش ــظ درآم ــای حف ــه روش ه به مثاب
تأمیــن اجتماعــی در آمریکاســت: تغییــر از مــدل »مســاعدت اجتماعی-بیمــة اجتماعــی3« بــه مدلی که ســاختار 
آن تنهــا بــرای مســاعدت اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت. بــه نظــر بــال، چنیــن تغییــر مســیری بــه ســه دلیــل 
ــود. برخــالف برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، برنامه هــای مســاعدت اجتماعــی: 1-حفــظ  مشکل ســاز خواهــد ب
درآمــد را تنهــا براســاس نیــاز تأمیــن می کننــد، نــه بــر اســاس کاِر انجــام شــده؛ 2-بــرای تعییــن واجدشــرایط 
بــودن افــراد بــر روش هــای آزمــون وســع متکی انــد کــه ایــن منجــر بــه جدایــی و شــکاف بیــن ثروتمنــدان 
ــزان اســتاندارد زندگــی را  ــن شــرایط، حداقــل می ــد کــه در بهتری ــه می دهن ــی ارائ ــرا می شــود؛ 3-مزایای و فق

ــرای افــراد فراهــم می کنــد. ب

بیمة اجتماعی به عنوان حق  مکتسب

ســه هــدف بــاال بــا رویکــرد بیمــة اجتماعــی در تضــاد مســتقیم  هســتند. پرداخت هــای بیمــة اجتماعــی بــه 
ــر  ــواًل کارگ ــات اســت. معم ــرای خدم ــه پاداشــی ب ــرد و به مثاب ــراد براســاس ســوابق کاری صــورت می گی اف
ــود  ــة4 خ ــة تخصیص یافت ــر حق بیم ــی اگ ــا حت ــد، ام ــت می کن ــدوق پرداخ ــه صن ــتقیماً ب ــه را مس حق بیم
را پرداخــت نکنــد، از طریــق کاِر خــود حــق آن را کســب کــرده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه بیمــه جــزء 
مزایــای شــغل اســت. در برنامــة بیمــة خصوصــی یــا بیمــة گروهــی5 ایــن پرســش کــه چــه کســی قــرار اســت 
هزینه هــا را بــه عهــده بگیــرد پرسشــی بســیار مهــم اســت، امــا درهنــگام تعییــن اینکــه آیــا حــق مکتســبی 
بــرای پرداخــت نقــدی مزایــا وجــود دارد، ایــن پرســش دیگــر اهمیــت حیاتــی خــود را از دســت می دهــد. در 
پرداخــت مزایایــی کــه بــه خاطــر آن یــک شــخص تمــام تــالش خــود را بــرای کســِب حــق خــود انجــام داده 
1. From: Bethell, T. N. )Ed.). )2000). Insuring the essentials: Bob Ball on Social Security )pp. 5–10).
New York: The Century Foundation Press, reprinted with permission
2. Income maintenance
3. Social Assistance/Social Insurance
4. Earmarked contribution
5. Group insurance
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و کســر مبلــغ فراوانــي از دســتمزدش را بــه جــان خریــده اســت، تردیــد کمــی وجــود دارد. ایــن پرداخت هــای 
نقــدی پــاداش جبرانــی هســتند-چیزی کــه بایــد بــه آن افتخــار کرد-درســت ماننــد پس انــداز و دســتمزد بــاال. 
ــای  ــوند: پرداخت ه ــته بندی می ش ــروه دس ــک گ ــی در ی ــی همگ ــی و اجتماع ــی، گروه ــای خصوص بیمه ه
نقــدی و مرتبــط بــه کار1 )در کنــار دســتمزدها و حقــوق(. ایــن ماهیــت مرتبــط بــه کار )مکتســب( هویــت اصلی 

ــه شــمار مي آیــد. بیمــة اجتماعــی ب
گزینــش افــراد براســاس نیازهایشــان در برنامه هــای مســاعدت عمومــی، تکیــه بــر حقــی کامــاًل متفــاوت 
دارد؛ حــق داشــتن حداقــل شــرایط زندگــی براســاس عضویــت در جامعــه اي متمــدن. همان طــور کــه کارل د. 

شــواینیتز2 در کتــاب خــود بــا عنــوان »مــردم و رونــد تأمیــن اجتماعــی« )1947( عنــوان کــرده اســت:

کمــک بــه خــود اصــل غالــب ]در بیمــة اجتماعــی[ اســت. فــرد به خاطــر فضیلــِت کاری کــه انجــام 
داده اســت مســتحق بیمه می شــود. بیمــه تجربــه ای مثبــت اســت. ابــزاِر ســنجش موفقیــت یــک 
فــرد در بــازار کار اســت. ایــن بیشــتر در بیمــة ســالمندی مشــخص می شــود تــا در غرامــت ایــام 
بیــکاری3، امــا از ایــن لحــاظ تضــاد آشــکاری بیــن تمــام انــواع بیمــه و مســاعدت عمومــی وجــود 

دارد.

عوامــل ذاتــی در مســاعدت عمومــی منفــی هســتند. اســتحقاق ]در ایــن برنامــه[ براســاس پرداخــت 
حق بیمــه و اشــتغال تعییــن نمی شــود، بلکــه براســاس نداشــتن چنیــن منابعــی صــورت مي گیــرد، 
بــر پایــة نیــازش تشــکیل می  شــود؛ بــر پایــة چیــزی کــه نــدارد. فــردی کــه بــرای بیمــه اقــدام 
می کنــد، بــه ســوابق دســتمزد خــود اشــاره می کنــد. کســی کــه بــرای مســاعدت اقــدام می کنــد، 
بــه ناتوانــی در مراقبــت از خویــش اشــاره دارد. اســتحقاق بیمه شــدن براســاس حق بیمــه ای اســت 
کــه مزایابگیــر آینــده به صــورت نقــدی یــا بــا کار خــود پرداخــت می کنــد، امــا اســتحقاق دریافــت 
ــا انســانیتی مشــترک اســت کــه از ســوي جامعــه ای  ــر هم بســته بودن فــرد ب مســاعدت مبتنــی ب
تأییــد شــده اســت کــه وظیفــة رســیدگی بــه ایــن مهــم را بــر عهــده گرفتــه کــه اعضــای جامعــه 

نبایــد رنــج بکشــند و ایــن واقعیــت را در قانــون ثبــت شــده اســت.

ــر  ــه حق بیمــة ســهم کارگ ــای مکتســبی اســت کــه ب ــن حقیقــت کــه بیمــة اجتماعــی مزای ــا وجــود ای ب

1. Work-connected
2. Karl de Schweinitz
3. Unemployment compensation
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ــة  ــی، بیم ــتگی خصوص ــای بازنشس ــی، طرح ه ــة اجتماع ــة بیم ــه در برنام ــن حق بیم ــا ای ــت، ام ــته نیس وابس
گروهــی و امثالهــم ارزش بســیار زیــادي دارد؛ زیــرا منفعــِت مســتقیِم کارگــران را در صنــدوق به وضــوح آشــکار 
ــزی و محافظــت  ــه در برنامه ری ــد ک ــن را مشــخص می کن ــواده اش ای ــر و خان ــرای کارگ ــر ب ــن ام ــد. ای می کن
از نظــام ]بیمــة اجتماعــی[ در مقابــِل آزادســازِی اقتصــادی1 یــا موانعــی کــه پیــش بیایــد نقــش مهمــی دارنــد. 
ــای  ــورد مزای ــر درم ــع انحصــاری کارگ ــه بیمه شــدن و مناف ــر حــق مکتســب نســبت ب ــد ب ــا تأکی ــر ب ــن ام ای
خویــش، پایــداری نظــام ]بیمــه[ را مطمئــن می کنــد. بــرای محقــق شــدن ایــن امــر نــه نیــازی بــه پرداخــت 
ــا  ــه تعییــن مقــدار مزای ــازی ب ــه نی ــا توســط حق بیمه هــای تخصیص یافتــه هســت، و ن تمــام هزینه هــای مزای
ــت  ــه پرداخ ــی ک ــل پول ــا در مقاب ــی گروه ه ــه برخ ــر از اینک ــا. صرف نظ ــزان حق بیمه ه ــا می ــر ب ــاً براب دقیق
ــه کار  ــط ب ــه یــک مقــرری مرتب ــد، ویژگــِی اساســی بیمــه به مثاب ــای بیشــتری دریافــت می کنن ــد مزای کرده ان
ــه قوانیــن حداقــل دســتمزد شــباهت دارد. از ایــن نظــر  ــد. در ایــن خصــوص، بیمــة اجتماعــی ب پایــدار می مان
ــن صــورت  ــر ای ــه در غی ــرادی ک ــد و اصــرار دارد اف ــه مي کن ــازِی آزاِد نیروهــای اقتصــادی« مداخل ــه در »ب ک
ــزان حداقــل دســتمزد و  ــا وجــود اینکــه می ــد. ب ــود، دســتمزدهای باالیــی دریافــت کنن برایشــان غیرممکــن ب
ــا  ــم این ه ــر نیســت، بازه ــِت آزاد3 براب ــزان به دســت آمده در شــرایط رقاب ــا می ــه اِی تعدیل شــده2 ب ــاِی بیم مزای

ــوند. ــوب می ش ــب4 محس ــای مکتس پرداخت ه
ــام  ــر از نظ ــزء جدایی ناپذی ــی، ج ــاعدت اجتماع ــالف مس ــب و برخ ــی مکتس ــه حق ــی به مثاب ــة اجتماع بیم
ــه  دســت  مي آیــد و پاداشــی5  اقتصــادی مشــوق اســت. تأمیــن، تحــت نظــام بیمــة اجتماعــی، از طریــق کار ب
بــرای کار اســت؛ درحالی کــه مســاعدت اجتماعــی مزایــا را بــدون رجــوع بــه کار اعطــا می کنــد. بیمــة اجتماعــی 
ــه  ــرا هرگون ــرد حفــظ شــود؛ زی ــزة کســب درآمــد و پس اندازکــردن طــی دوران کاری ف موجــب می شــود انگی
افزایــش درآمدی-کــم یــا زیــاد- در بیمــة اجتماعــی، می توانــد بــرای فراهم کــردن اســتانداردهای بهتــر زندگــی 
اســتفاده شــود. از ســوي دیگــر، درآمــد شــخصی ناشــی از پس انــداز، موجــب تفاوتــی در کل درآمــد حاصــل از 
مســاعدت عمومــی نمی شــود؛ زیــرا بایــد از میــزان مزایــای مســاعدتی کســر شــود. درحقیقــت، حتــی درآمــدی 
کــه مســاعدت عمومــی به عنــوان مکمــل پرداخــت می کنــد، ممکــن اســت در ایجــاد حــس وابســتگِی کمتــِر 

Liberalization .1: کاستن از مقررات و محدودیت های دولتی در قبال مشارکت بیشتر بخش خصوصی )مترجمان(.
2. Weighted
3. Free competition
4. Earned payments
5. Remuneration
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دریافت کننــده نقــش مهمــی داشــته باشــد، امــا ناتوانــِی مســاعدت عمومــی در پرداخــت نقــدی مزایــا به مثابــه 
پرداخــت نقــدی مکتســب، ســبب شکســت آن در ایجــاد ایــن حــس رضایــت مي شــود. بــه بیانــی اقتصــادی، 
کســی کــه بــه پس انــداز کافــی دســت یابــد، تــا حــدی کــه از دریافــت مســاعدت بی نیــاز شــود، دلیلــی نــدارد 

بــرای درآمــد خصوصــی نیــز تــالش کنــد.
ــد،  حتــی در نیوزیلنــد کــه پیــش از کاهــش مزایــای مســاعدتی، معافیت هــای فراوانــی را در نظــر می گیرن
ــالف  ــی برخ ــة اجتماع ــام بیم ــود دارد. نظ ــی وج ــوق ها نگرانی های ــر مش ــد ب ــون درآم ــر آزم ــورد تأثی درم
ــی  ــن فرصت ــت کوچک تری ــن اس ــه ممک ــد ک ــت می ده ــانی خدم ــه کس ــادی1 ب ــی اقتص ــوق های کل مش
بــرای تأمیــن درآمــد خــود بیــش از میــزان معافیت هــای مالیاتــی داشــته باشــند؛ زیــرا در شــرایط بیشــتربودن 
معافیت هــای مالیاتــی، هرچــه مزایــای مســاعدتی فــرد بیشــتر باشــد، حتمــاً کمتــر توانســته اســت دســتمزد بگیرد 
ــون  ــر آزم ــی ب ــای مبتن ــت مزای ــود دریاف ــب می ش ــد موج ــادی در نیوزیلن ــای اقتص ــد. آزادی ه ــداز کن و پس ان
وســع، در مقایســه بــا دیگــر کشــورها کمتــر بــا داغ ننــگ همــراه باشــد. ایــن مزایــا ممکــن اســت ســبب شــود 
کــه افــراد بخواهنــد میــزان درآمــد شــخصی خــود را همــواره کمتــر از حــدی نگــه  دارنــد کــه در صــورت عــدول 

ــد. ــش یاب ــان کاه ــای مساعدتی ش ــاید مزای از آن ش
ــرض  ــده، در مع ــی در ایاالت متح ــاعدت های عموم ــدگان مس ــه دریافت کنن ــبب ک ــن س ــدودی بدی ــا ح ت
داغ ننــگ هســتند، ایــن تردیــد وجــود دارد کــه بســیاری از مــردم بــه عمــد از تــالش بــرای کســب مزایــای 
مســاعدتی یــا افزایــش آن بپرهیزنــد. ایــن احتمــال کــه برنامــه اي ســخاوتمند، بــا نیــت خیــر برخــی را مجبــور به 
کار بیشــتر و پس انــداز کمتــر کنــد، یکــی از دالیلــی اســت کــه جامعــه مایــل نیســت تمامــی پیامدهــای حــق 
دریافــت مســاعدت و اســتاندارد ســالمت و همچنیــن شایســتگِی پرداخت هــای نقــدِی مســاعدت ها را بپذیــرد. 
ــدی  ــام تولی ــچ نظ ــد، هی ــادی و غیراقتصادی ان ــوی اقتص ــیار ق ــای بس ــی از انگیزه ه ــوق ها ترکیب ــه مش اگرچ
نمی توانــد رابطــة پرداخت هــای نقــدی و مشــارکت اقتصــادی را نادیــده بگیــرد. در حــال حاضــر، کاســتی های 
ــه را  ــع جامع ــی خــالف مناف ــن نظــام همــواره رفتارهای بســیاری در نظــام مشــوق های نقــدی وجــود دارد و ای
برمی انگیزانــد، امــا ایــن حقیقــت نــه دلیلــی بــرای چشم پوشــی از خدمــات حمایتــی در قالــب مشــوق ها، بلکــه 
دلیلــی بــرای رابطــه ای نزدیک تــر بیــن حق بیمــه و پــاداش اســت. برخــی مزایــا بایــد براســاس آزمــون وســع 
ــر پرداخت هــای  پرداخــت شــوند، امــا از نظــر مشــوق های اقتصــادی ایــن بســیار مهــم اســت کــه نخســت ب

ــه شــود. ــه مي شــوند تکی ــراد ارائ ــاز اف نقــدی مکتســب کــه صرف نظــر از نی
1. منظور مشوق هایی است که از طریق تخفیف مالیاتی اعطا می شود )مترجمان(.
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بیمة اجتماعی برای تمام افرادی است که کار می کنند

دوم اینکــه، بیمــة اجتماعــی جامعــه را بــه دو دســته تقســیم نمی کنــد: افــرادی کــه پــول کافــی بــرای حمایــت 
از خــود دارنــد و کســانی کــه چنیــن شــرایطی ندارنــد؛ البتــه هنــوز در برخــی کشــورها ایــن دو دســتگی وجــود 
ــی  ــز طبقات ــداري تمای ــود موجــب پای ــن خ ــد و ای ــت مي کنن ــد حمای ــران کم درآم ــا از کارگ ــا تنه دارد و آن ه
ــل اعمــال مســتقیم  ــر به دلی ــودی اســت و از همــه مهم ت ــن شــرایط در حــال ناب ــه  هــر حــال، ای می شــود. ب
آزمــون وســع ایجــاد نشــده اســت. در ایــن کشــور )ایاالت متحــده( هیــچ محدودیتــی در حمایت هــا براســاس 
میــزان درآمــد اعمــال نشــده اســت؛ از ایــن رو ماننــد برنامــة مســتمری خصوصــی، افــرادی بــا ســطوح مختلــف 
از دســتمزد و اســتانداردهای زندگــی، از یــک برنامــة مزایــای نقــدی دریافــت می کننــد. دســتمزدبگیر کم درآمــد 
فقیــری کــه هیــچ دارایــی ای نــدارد و دســتمزدبگیر پردرآمــد یــا یــک مدیــر، همــه بــه کمــک یــک ســازوکار 
ــاعدت  ــة مس ــد برنام ــاس می کنن ــه احس ــای جامع ــان، اعض ــن می ــد. در ای ــت می کنن ــدی دریاف ــای نق مزای
اجتماعــی تنهــا بــرای افــراد »فقیــر« و »تیره بخــت« طراحــی شــده اســت، امــا بــا تمــام برداشــت هایی کــه 
ــه  ــت ک ــه نیس ــدارد. این گون ــود ن ــس وج ــن ح ــه ای ــی به هیچ وج ــة اجتماع ــة بیم ــت، در برنام ــوان داش می ت
بخشــی از جامعــه در حــال مراقبــت از بخــش دیگــری باشــد. بلکــه ایــن کل جامعــه اســت کــه نیازهــای جامعه 

را بــرآورده می کنــد و تمامــی افــراد در مســتمری مکتســب و مزایــای بیمــة خــود ســهم دارنــد.

بیمة اجتماعی از استانداردهای متغیر زندگی پشتیبانی می کند

در آخــر اینکــه، اهــداف برنامــة بیمــة اجتماعــی نه تنهــا حفــظ حداقــل اســتاندارد زندگــی تعیین شــده توســط 
جامعــه، بلکــه تحکیــِم اســتانداردی باالتــر از حداقــل بــرای بخــش عظیمــی از کارگــران اســت. ایــن امــر در 
ایــن حقیقــت نهفتــه اســت کــه بیمــة اجتماعــی بــدون توجــه بــه دیگــر منابــع مزایــا می پــردازد؛ چــه مزایــا 
ســبب ایجــاد شــرایطی فراتــر از حداقــل اســتاندارد شــود و چــه چنیــن امــري صــورت نگیــرد؛ بــرای نمونــه 
شــکی نیســت کــه در حــال حاضــر حتــی کمتریــن میــزان مزایــای بیمــه ای بــرای ســالمندان و بازمانــدگان 
می توانــد بــرای آن هــا شــرایطی فراهــم کنــد کــه فراتــر از حداقــل اســتاندارد جامعــه درمــورد مزایــای مبتنــی 
بــر »آزمــون وســع« اســت. اگــر کســی مزایــای بیمــه ای را دریافــت کنــد بــدون نیــاز بــه مزایــای مســاعدتی، 
در ســطحی باالتــر از حداقــل اســتاندارد قــرار خواهــد گرفــت. ایــن امــری تصادفــی و حاصــل طراحــی ناشــیانه 
نیســت، بلکــه هــدف اصلــی برنامــة بیمــة اجتماعــی محســوب مي شــود. ماننــد بازنشســتگِی خصوصــی، هــدف 
تنهــا رهایــی افــراد از نیازمنــدی، بــا کمــک بــه آن هــا بــرای داشــتن درآمــدی مکفــی یــا آوردن آن هــا بــه 

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



20  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ســطح حداقــل جامعــه نیســت، بلکــه هــدف کمــک بــه افــراد در تأمیــن نیازهــای اقتصــادی اساســی بــرای 
کســب خشــنودی و رضایــت اســت. ایــن برنامــه نه تنهــا بــرای افــراد فقیــر بلکــه بــرای هرکــس کــه خطــر 
زوال در اســتانداردهای زندگــی خــود را احســاس می کنــد طراحــی شــده و برنامــه ای بــرای پیشــگیری و درمــان 

تهیدســتی اســت.
پرداخت هــای نقــدی در بیمــة اجتماعــی ســطح باالتــری از حداقــل اســتاندارد را فراهــم می کننــد و مانعــی 
بــر ســر راه ایــن امــر وجــود نــدارد. پرداختــِی بیمــة اجتماعــی به انــدازة نظام هــای بیمــة آزاد و خصوصــی نیســت 
امــا به هیچ وجــه مجبــور نیســت تنهــا مبلغــی پرداخــت کنــد کــه مطابــق حداقــل اســتاندارد تعیین شــده بــرای 
رضایــت جامعــه باشــد. مســئله اصــول برنامه هــا نیســت، بلکــه میــزان قــدرت  مالــی کشــور و میــزان مبلغــی 
ــرای  ــا شــود. وقتــی کــه طرح هــای کنونــی ب اســت کــه قــرار اســت از محــل درآمــد ملــی صــرف ایــن مزای
افــراد ســالمند و بازماندگانــی کــه تحــت پوشــش بیمــة اجتماعــی هســتند مزایایــی بــه ارزش 120 دالر در مــاه 
ــه  ــه 100 دالر ب ــکارِی دولتــی ماهیان ــد و وقتــی کــه برخــی نظام هــای بیمــة بی ــواده فراهــم می کن ــرای خان ب
افــراد مجــرد مزایــا پرداخــت می کننــد، مــا دیگــر درگیــر حداقل هــای تعیین شــده توســط جامعــه نیســتیم، خیلــی 
از افــراد در ایــن جامعــه درآمــدی کمتــر از ایــن خواهنــد داشــت. بــا ایــن حــال مشــمول دریافــت مزایــا از هیــچ 
برنامــه ای نخواهنــد شــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن حقیقــت و ایــن تعمیــم  تقریبــی کــه افــراد مســتحق مزایــای 
بــاال احتمــااًل همــان افــرادی هســتند کــه از منابــع درآمــدی دیگــر برخوردارنــد و تــوان پس اندازکــردن دارنــد، 

آشــکار اســت کــه بیمــة اجتماعــی همــان کاِر مســاعدت اجتماعــی را انجــام نمی دهــد.
یکــی از اهــداف عمــدة بیمــة اجتماعــی، ممانعــت از درخواســِت مســاعدت اجتماعــی اســت؛ حتــی افــرادی 
کــه هیــچ گاه واجدشــرایط دریافــت مســاعدت اجتماعــی نبوده انــد وقتــي واجدشــرایط برنامــة بیمــة اجتماعــی 
ــه ای نیازمحــور بســیار  ــن هــدف در برنام ــد. ای ــر از حداقل هــا زندگــی کنن ــد در ســطحی باالت شــوند، می توانن
ــه، نامناســب و تبعیضــی اســت، امــا در برنامــه ای کارمحــور، درســت و به حــق اســت. در نظامــی کــه  ناعادالن
ــرد؛  ــق می گی ــر تعل ــه ســابقة دســتمزدهای باالت ــای بیشــتر ب ــد، مزای ــاط می یاب ــا ســابقة دســتمزد ارتب ــا ب مزای
ــرای پرداخــت  ــی ب ــت می شــود کــه نرخ هــای متفاوت ــا همــان ســازوکاری تقوی ــن رو نظــام مشــوق کار ب از ای
دســتمزد بابــت کار، پرداخت هــای نظام هــای بازنشســتگی خصوصــی و ازکارافتادگــی در نظــر گرفتــه مي شــود. 
مادامــی کــه بســیار کمتــر از درآمــد کارگــران در هنــگام کار باشــد، ایــن خطــر کمتــر وجــود دارد کــه کارگــران 
مزایــا را بــه کار ترجیــح دهنــد. ضــروری اســت مزایــا بــرای همــه بــه میزانــی محــدود شــود کــه پایین تــر از 
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ــاِی ثابــت  ــد از طریــق یــک برنامــة بیمــه اِی داراِی مزای ــی باشــد کــه یــک مزایابگیــر کم درآمــد می توان میزان
دریافــت کنــد.

تفاوت ها در سنت

ســه تفــاوت مهــم بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی در ذات آن هاســت؛ به طوري کــه حــِقّ بهره منــدی 
ــی  ــن می شــود. تفاوت هــای غیرذات ــدی از دیگــری براســاس کار تعیی ــاز و حــق بهره من از یکــی براســاس نی
دو برنامــه کــه ناشــی از منشــأ آن هــا و برخوردهــای ســنتی بــا ایــن برنامه هاســت، در حــال و آینــده اهمیــت 
ــه  ــر ب ــن ام ــت و ای ــی اس ــی انقالب ــال تغییرات ــاعدت در ح ــدی از مس ــق بهره من ــوم ح ــانی دارد. مفه یکس

ــت. ــوط اس ــده مرب ــای یادش تفاوت ه
یکــی از تضادهــای شــدید میــان مســاعدت اجتماعــی و بیمــة اجتماعــی در عصــر حاضــر در آمریــکا ایــن 
اســت کــه دریافــت چیــزی کــه در بیمــة اجتماعــی به آســانی اعطــا می شــود، در مســاعدت اجتماعــی مســتلزم 
کشمکشــی تلــخ و بی ســرانجام اســت؛ بــراي مثــال، در بیمــة اجتماعــی مزایابگیــر حــق دارد بــدون هیچ گونــه 
ــاعدت  ــه در مس ــت، درحالی ک ــون اس ــی بی چندوچ ــن حق ــد و ای ــرف کن ــود را مص ــای خ ــی مزای محدودیت
ــت  ــرای تقوی ــه ب ــد ک ــر صالحدی ــی ب ــای مبتن ــود دارد. پرداخت ه ــاره وج ــدام در این ب ــی کشمکشــی م عموم
رفتــاري خــاص در مزایابگیــران طراحــی شــده  اســت، در مســاعدت اجتماعــی به گونــه ای اســت کــه بــا چنیــن 

ــدارد. مشــوق هایی در جامعــه تفــاوت دارد، امــا بیمــة اجتماعــی ایــن ویژگــی  را ن
امــا در مــورد مســاعدت عمومــي علیــه ایــن ســنت کــه از پرداخت هــا به عنــوان وســیله ای بــرای اصــالح 
یــا کنتــرِل افــراد اســتفاده می کنــد مخالفت هایــی وجــود دارد. شــاید برخــی بــا رویکــرد لویــز ِمریــام1 درمــورد 

ــد: ــود موافق ان ــور خ ــوان در انجــام ام مســاعدت بگیران نات

در این گونــه مــوارد، مزایابگیــران بایــد از ســوی کارمنــدان خبــره و ذی صــالح دولــت نظــارت شــوند 
ــای  ــدی از صندوق ه ــرای بهره من ــمی ب ــای رس ــب و تقاض ــتفادة مناس ــه اس ــد ب ــا بای و پرداخت ه
ــای  ــای صندوق ه ــه پرداخت ه ــد ک ــی می آی ــر منطق ــه نظ ــن ب ــود... ای ــروط ش ــی مش عموم
ــه افــرادی کــه نیازهایشــان براســاس محدودیت هــای شــخصی شــکل گرفتــه اســت،  عمومــی ب
بایــد احتمــال باالیــی داشــته باشــد تــا موافقــت مزایابگیــران بــا همیــن اســتانداردهای حداقلــی را 

.)Meriam, 1946, p. 867( ــد ــب کن جل

1. Lewis Meriam
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البتــه منظــور او افــرادی نیســت کــه رویه هــای قانونــی صالحیــِت ذهنــی آن هــا را تأییــد نکرده انــد، بلکــه 
ــار آن هــا را  ــام رفت ــه ادارة زندگــی خــود هســتند و مری ــه آن دســته از افــرادی توجــه مي کنــد کــه قــادر ب او ب
ــه حداقــل  ــد؛ بدیــن معنــا کــه افــراد بایــد به منظــور دســتیابی ب ــر »محدودیت هــای فــردی« می دان گواهــی ب
حمایت هــا از آزادی عمــل دســت بکشــند و تســلیم امــر دیگــران درمــورد چگونگــی رفــع نیازهایــی شــوند کــه 

دیگــر شــهروندان دربــارة آن هــا حــق انتخــاب دارنــد.
چــه چنیــن نظارتــی عملــی باشــد و بتــوان افــراد را مجبــور کــرد کــه بــه  شــیوة مــورد نظــر رفتــار کننــد و چه 
خیــر، نکتــة مهــم ایــن اســت کــه اگــر ارائــة مســاعدت ها بــه گذشــتن از شــرافت و آزادی عمــل مشــروط شــود، 
ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه در دموکراســی قصــد جلوگیــری از آن را داریــم. ایــن مســئله در کانــون 
ــظ آزادی  ــن حف ــادی را ضم ــت اقتص ــد امنی ــه می توانن ــراد چگون ــرار دارد؛ اف ــا ق ــی دوران م ــکالت سیاس مش
فــردی و کرامــت انســانی خویــش بــه دســت آورنــد؟ مســئله انتخــاب بیــن زنده مانــدن و آزادی اســت. چگونــه 
می تــوان از ایــن دوراهــی کاذب کــه دولت هــای توتالیتــر عاشــق آن هســتند، پرهیــز کــرد؟ در بیمــة اجتماعــی 
ــرد دیگــر  هنگامــی کــه حــق داشــتن امنیــت، حقــي مکتســب باشــد، خطــِر کنترل شــدِن فــردی از ســوي ف
بســیار کــم اســت. مادامــی کــه بخــِش مهمــی از افــکار عمومــی در این بــاره ایســتارهایی ســنتی داشــته باشــد، 
خطــری کــه درمــورد مســاعدت وجــود دارد باقــی خواهــد مانــد. مریــام بهتریــن نمونــه از این ایســتارهای ســنتی 
را بیــان کــرده اســت: پرداخت هــای مســاعدت عمومــی متعلــق بــه گیرنــده نیســت، بلکــه نعمتــی مشــروط اســت 

کــه از محــل منابــع عمومــی پرداخــت می شــود.
در حــال حاضــر دیگــر تفــاوت مهــم میــان ایــن دو برنامــه ایــن اســت کــه جامعــه همــواره منابــع  مالــی 
مســاعدت عمومــی را محــدود می کنــد. ایــن محدودســازی بــه شــیوه ای صــورت می گیــرد کــه مفهــوم حــِق 
داشــتن حداقــل اســتاندارد زندگــی بــه ســخره گرفتــه می شــود. درحقیقــت، هیــچ حــس اجبــار قــراردادی درمــورد 
تأمیــن آن حداقــل وجــود نــدارد؛ درحالی کــه در قانــون بیمــة اجتماعــی درمــورد ایــن پرداخــت حداقلــی حــس 
ــن  ــه ای ــا ب ــد اســت، ام ــدازه قدرتمن ــه یــک ان ــوع از پرداخت هــا ب ــی در هــردو ن ــار وجــود دارد. حــق قانون اجب
قضیــه ارتباطــی نــدارد. مســاعدت عمومــی پــس از طــی مســیری طوالنــی و دشــوار بــه جایــی رســیده اســت که 
یــک حــق پنداشــته شــود. تاریــخ مســاعدت عمومــی از ســویي سراســر ســرکوب و مجــازات و از ســوي دیگــر 
پدرســاالرِی1 انسان  دوســتانه اســت. اگرچــه بدتریــن ویژگي هــاي ایــن برنامــه بــر ایــن ایــده مبتنــی اســت کــه 
فــرد گنــاه کار بــوده و بایــد بــرای بهترشــدن مجــازات شــود، یــا در اوج شــرایط ناخوشــایند رهــا شــود؛ چــون 

1. به معنی ایجاد حس حمایت پدرانه در تأمین نیازها بدون دادن حق انتخاب، آزادی و مسئولیت )مترجمان(.
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در غیــر ایــن صــورت کار نخواهــد کــرد. پدرســاالری نیــز بــه همــان انــدازه در تخریــب مفهــوم حــق داشــتن 
مســاعدت نقــش داشــته اســت؛ زیــرا پدرســاالری فــرض می گیــرد کــه افــراد نیازمنــد کمــک و اصــالح هســتند. 
تنبیهــی یــا انسان دوســتانه، مســاعدت عمومــی از تاریــخ و ســنتی رنــج می بــرد کــه در آن طبقــه یــا گروهــی 

ــد. ــا گروه هــا عمــل کرده ان ــه نفــع یــا ضــرر دیگــر طبقــه ی از افــراد ب
ــا فعالیت هــای  ــون فقــرا1 ی بیمــة اجتماعــی از ســنت های تنبیــه و پدرســاالری گــذر کــرده اســت و در قان
داوطلبانــة ثروتمنــدان و تحصیل کرده هــا بــرای بهبــود زندگــی فقــرا ریشــه نــدارد. ریشــه های بیمــة اجتماعــی 
در تالش هــای بی وقفــه و سرســختانة کارگــراِن خودکفایــی ا ســت کــه می خواســتند بــا صندوق هــای بیمــاری 
ــارْی  ــای تج ــوت2 و اتحادیه ه ــای اخ ــتانه، انجمن ه ــای دوس ــطی، انجمن ه ــرون وس ــاف ق ــرگ در اصن و م
کاری بــرای خــود انجــام دهنــد. بیمــة اجتماعــی بیشــتر اقتباســی از برنامه هــای بازنشســتگی خصوصــی، بیمــة 
خصوصــی و ســنت قانــون کاِر حمایتــی اســت کــه معمــواًل به دلیــل قــدرت ســازمان های کارگــری بــر دولــِت 
بی میــل تحمیــل شــده اند. در اینجــا موضــوع ســتاندن از یــک طبقــه و دادن بــه طبقــه ای دیگــر نیســت، بلکــه 
ایجــاد نهادهــا از ســوي افــرادی مدنظــر اســت کــه از آن هــا ســود می برنــد. بیمــة اجتماعــی بنیانــی محکــم در 
ســنِت کمــک بــه خــود و حــق مکتســب دارد؛ بنابرایــن درحالی کــه مســاعدت بایــد بــرای عملی کــردِن ایــدة 
حــق افــراد بــه داشــتن امنیــت، تقــال کنــد کــه ایســتارهای تــازه ای را در افــراد بیافرینــد، بیمــة اجتماعــی از پیش 

ایــن ایســتارها را دارد.
بــرای عملی کــردن ایــن ایســتارها و پرهیــز از کشــمکش های احتمالــی، در برنامه ریــزی اجتماعــی اصــالح 
ــرد  ــی رویک ــای ذات ــظ تمایزه ــدازة حف ــر به ان ــن ام ــر ای ــال حاض ــت دارد و در ح ــیار اهمی ــین بس ــنت پیش س
بیمــة اجتماعــی مهــم اســت. مشــارکت کارگــر در بیمــة اجتماعــی و مرتبط بــودن مزایــا بــه ســابقة دســتمزدها 
ارزش هایــی اســت کــه بــا اســتفاده از فنــون خاصــی ممکــن می شــود؛ فنونــی کــه بــا ســنت کمــک بــه خــود، 
آزادی عمــل و رهایــی از لــزوم حــس سپاســمندی بابــت مزایــا همخوانــي دارد. ایــن ارزش هــا بــرای همــگان این 

مســئله را کامــاًل روشــن می کنــد کــه ایــن برنامــه هیچ گونــه ارتباطــی بــا ســنت قانــون فقــرا نــدارد.

1. Poor laws
2. The Fraternal Orders
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نتیجه گیری

ــة  ــی و بیم ــاعدت اجتماع ــان مس ــی می ــم گیر و واقع ــیار چش ــی بس ــم، تفاوت های ــباهت هایی مه ــود ش ــا وج ب
اجتماعــی وجــود دارد. از نظــر آزادی، ارزش هــای دموکراتیــک و مشــوق های اقتصــادی هرجــا کــه انتخابــی باشــد 
بایــد بیمــة اجتماعــی ترجیــح داده شــود. مســاعدت اجتماعــی رقیبــی بــرای بیمــة اجتماعی نیســت، بلکــه مکملی 
بــرای آن بــه شــمار مي آیــد. ایــن مســئله بایــد بــا گســترش پوشــش و افزایــش مزایــا در بیمــة اجتماعــی روشــن 
شــود. مســاعدت اجتماعــی به مثابــه گزینــة آخــر، وظیفــة باقیمانــده ای را کــه همیشــه بــرای این گونــه برنامه هــا 
وجــود دارد انجــام می دهــد؛ یعنــي برآورده کــردن نیازهــای کلــی. هــدف برنامــة تأمیــن اجتماعــی پیــش رو بایــد 
کاهــش نیــاز بــه مســاعدت تــا کمتریــن میــزان ممکــن باشــد. درعیــن حــال بایــد مســاعدت اجتماعــی حقــی 

قانونــی و اخالقــی، بــا مدیریتــی بــه دور از کنتــرل، تمســخر و آزار رویه هــای »قانــون فقــرا« ترویــج داده شــود.
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، پیونــددادن الگوهــای بیمــة اجتماعی و مســاعدت اجتماعــی تحت نظــام تأمین  
اجتماعــی بســیار ســودمند اســت. اگرچــه بیمــة اجتماعــی و مســاعدت بخش هــای متفاوتــی از یــک برنامه هســتند، 
ــد.  ــت می کنن ــق تقوی ــة ح ــاعدت را به  منزل ــوم مس ــروری، مفه ــزاری ض ــه اب ــا به مثاب ــردوی آن ه ــت ه درحقیق
بیمــة اجتماعــی ماهیتــاً و بی تردیــد به ســویي حرکــت می کنــد کــه به مثابــه یــک حــِق متعلــق بــه بیمه شــدگان 
مدیریــت شــود. مســاعدت عمومــی از طریــق اتصــال بــه بیمــة اجتماعــی، بــه مدیریتــی نزدیک تــر می شــود کــه 
پایــه ای محکــم در قانــون و مقــررات دارد و بــه قطعیــت و برابــری متعهــد اســت. مســاعدت عمومــی بخشــی از 
برنامــة گســترده تر تأمیــن  اجتماعــی بــه شــمار مي آیــد کــه بــه کل مســئلة حفــظ درآمــد مربــوط می شــود و نقــش 
مهمــی در تــالش بــرای از بیــن بــردن ویژگی هــای نامطلــوب و منتــج از ســنِت مســاعدت ایفــا می کنــد. بیمــة 
اجتماعــی بــرای ایفــای نقــش ویــژة خــودش ایجــاد شــده اســت؛ از ایــن رو ایــن خطــر وجــود نــدارد کــه مســاعدت 
بیش ازحــد جــذاب و جایگزینــی بــرای بیمــة اجتماعــی شــود، بلکــه اگــر مســاعدت بخواهــد به تنهایــی در کشــوري 
دموکراتیــک پایــدار بمانــد، کشمکشــی طوالنــی پیــِش رو خواهــد بــود. مســاعدت هرگــز چیــزی نیســت که کســی 
بــه امیــد آن بنشــیند؛ زیــرا ماننــد قایــق نجــات، عملیــات نجــات را انجــام می دهــد، امــا بــا فاجعــه نیــز همــراه 
اســت. در بهتریــن حالــت، ایــن برنامــه یــک شــرِّ الزم اســت. در مقابــل بیمــة اجتماعــی می توانــد سراســر خیــر 
باشــد. همچنیــن در جلوگیــری از فاجعــه و کمــک بــه خانــواده بــرای حفــظ اســتاندارد زندگــی کــه بــه آن عــادت 
کــرده اســت، بیشــتر بــه دســتگاه ها و مقرراتــی شــبیه اســت کــه ایمنــی و راحتــی مســافران را تضمیــن کــرده و نیاز 
بــه قایــق نجــات را کاهــش می دهــد. تــا هنگامــی کــه انســان خودکفایــی را ارج بنهــد، کســب امنیــت از طریــق 

کار، بــر دریافــت نقــدی براســاس نیــاز ترجیــح داده می شــود.
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پرسش هایی برای بحث

1. طبق گفته های بال، تفاوت های اساسی بیمة اجتماعی و مساعدت اجتماعی چیست؟
ــاعدت  ــی و مس ــة اجتماع ــد- بیم ــظ درآم ــام حف ــردو نظ ــودن ه ــرای ضروری ب ــال ب ــه ب ــی را ک 2. دالیل

ــد. ــرح دهی ــد ش ــه می کن ــی- ارائ اجتماع
3. نمونه هایی از بیمة اجتماعی و مساعدت اجتماعی را انتخاب و پوستري چهاربخشی را تهیه کنید: 

1. برنامــة بیمــة اجتماعــی  را کــه انتخــاب کرده ایــد توصیــف کنیــد و بــا اســتفاده از مقالــة بــال 
اســتدالل کنیــد کــه چــرا ایــن برنامــه خــوب اســت. 

2. برنامــة مســاعدت اجتماعــی  را کــه انتخــاب کرده ایــد توصیــف کنیــد و بــا اســتفاده از مقالــة 
بــال اســتدالل کنیــد کــه چــرا ایــن برنامــه، برنامــة خوبــی اســت.

3. اگر برنامة بیمة اجتماعی در قالب مساعدت اجتماعی بود، چه تفاوت هایی داشت؟
4. اگر برنامة مساعدت اجتماعی در قالب بیمة اجتماعی بود، چه تفاوت هایی داشت؟
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3. حرکت نسل ها؛ آیا ما هنوز با همدیگر رهسپاریم؟1

مالکوم ال. جانسون2

مقدمه

پیامدهــای جهانــی ســالمندی جمعیــت اهمیــت بســیاری دارد. در ایــن میــان، بــا ظهــور کشــورهای بزرگــي بــا 
پیشــینة فقــر در عرصــة جهانــی، مســئلة برابــرِی نســلی، تظاهــر و اولویــت گفتمانــِی خــود را از دســت می دهــد. 
دولت-ملت هــا به دلیــل مدیریــِت نادرســِت بانک هــا و افزایــش رقابــت بــرای مــواد پتروشــیمی و موادمعدنــی 
ــو هســتند.  ــه مجموعــه ای از کســادی های اقتصــادی در تکاپ ــرای رســیدگی ب ــد آمــده اســت، آشــکارا ب پدی
ــا، صندوق هــای پوشــِش ریســک3 و ببرهــای اقتصــادی را مقصــر می دانســتند.  ــت بانک ه ــن باب ــا از ای آن ه
منظــور از ببرهــای اقتصــادی، چیــن، هنــد، برزیــل و کشــورهای نوظهــور اروپــای شــرقی هســتند. در واکنــش 
بــه ایــن شــرایط، تصمیم هــای ارزیابانــة اقتصــادِی ملــی به ســرعت بــر هزینه هــای فزاینــده و مدیریت ناپذیــِر 
بازنشســتگی ها، تأمیــن  اجتماعــی و خدمــات درمانــی معطــوف بــه جمعیــت بازنشســته متمرکــز شــدند. عدالــت 

بین نســلی و تعهــد بــه بیمــة اجتماعــی، نــه بــرای نخســتین بــار، در معــرض خطــر قــرار گرفــت.
ــط  ــه رواب ــیاری را راجع ب ــات بس ــی، مطالع ــِی سالمندی شناس ــوِن علم ــر مت ــذرا ب ــروری گ ــا م ــی ب حت
ــران  ــیاری از مفس ــت. بس ــالمندان اس ــواده از س ــت خان ــش حمای ــان دهندة کاه ــه نش ــم ک ــلی می یابی بین نس
اجتماعــی الگوهــای متغیــری را ردیابــی کــرده و می کننــد کــه گــواه بــر ناتوانــی خانــواده از انجــام ایــن وظیفــه 
ــد  ــد کــه جوامــع مــدرن نخواهن ــواده  هســتند. آن هــا مدعی ان و رهاکــردن الزامــات ســنتی از ســوی نهــاد خان
 Kotlikoff & Burns, 2004; Longman, 1987; Myles,( توانســت هزینه هــای ســالمندی را مدیریــت کننــد

.)2002, 2003; Peterson, 2002
ــالخوردة  ــن س ــا والدی ــوان ب ــة نســل های ج ــه رابط ــده راجع ب ــواهد فزاین ــه ش ــه ب ــا توج ــن فصــل ب در ای
ــل و  ــه تحلی ــی ب ــن بررس ــی از ای ــود. بخش ــی می ش ــاره بررس ــلی دوب ــری بین نس ــی براب ــول اساس ــود، اص خ
توصیــف تاریخــی شــرایط اجتماعی-اقتصــادِی در حــال تغییــر، الگوهــای زندگــی و پیامدهــای تغییــرات جمعیتی 

1. این فصل نسخة ویرایش شده، بازنگری شده و به روزشدة این مقاله است:
Interdependency and the Generational Compact’ in Meredith Minkler and Carroll Estes )Eds.) )1999). Criti-
cal gerontology: Perspectives from political and moral economy. New York: Baywood.
2. Malcolm L. Johnson
3. Hedge Funds
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می پــردازد کــه ایــن تغییــرات تــوازِن اقتصــادی و عــددِی نســل های مجــاور را بــر هــم زده اســت. تلقی کــردِن 
دگرگونی هــای روابــط میــان بزر گســاالن و والدینشــان به مثابــه نوعــی زوال، پذیرفتنــی نیســت. اکنــون تفاســیر 
ــداد ســالمندان و  ــه گفتمــان سیاســی شــده اســت کــه رشــد تع ــدگاه ب ــن دی ســهل انگارانه ای موجــب ورود ای
نســبت جمعیــت ســالمندان غیرقابل تحمــل اســت. براســاس ایــن دیــدگاه، فریــاد هــواداران سرســخت ایدئولوژِی 
راســت و سیاســت مداراِن پوپولیســت و بــزدل برمی خیــزد کــه دولــت بایــد از تعهــدات خــود نســبت بــه فقــرا و 
ســالمندان دســت بکشــد و آن هــا را بــا مســئولیت های اولیــه در قبــال منابــع خــود و خانواده هایشــان رهــا کنــد. 

اگــر خانواده هــا در ایــن مســئولیت شکســت بخورنــد به شــدت ســرزنش خواهنــد شــد.
روایــت بــاال بیانگــر آینــدة تاریــک آن هایــی اســت کــه بــا وجــود زنده مانــدن طوالنــی، منابــع کافــی بــرای 
زندگــی باکیفیــت ندارنــد. ایــن مباحــث در کنــار مباحــث دیگــر و نــه در ارتبــاط نزدیــک بــا آن هــا، بــا فروپاشــی 
فرضــِی نظــِم اجتماعــی ســروکار دارد؛ به ویــژه آخریــن نظریــه ای کــه بــه ایــن فروپاشــی می پــردازد در مفهــوم 
ــدی  ــای ناامی ــاد فض ــه ایج ــن نظری ــدف ای ــه دارد. ه ــم1 ریش ــة آن، پست ُفردیس ــم و زیرمجموع پست مدرنیس

.)Taylor, 1914( دربــارة میــل و توانایــی نســل های آینــده بــه حمایــت از ســالمندان و ضعفاســت
داســتان ایــن پیشــرفت )یــا پســرفت؟( ایــن اســت کــه از زمــان عرفی شــدِن2 ارزش هــای انســانی، حقــوق 
فــردی متحمــل تغییراتــی شــد کــه ناشــی از اتحــاد دولــت مدرن بــا مذهــب سازماندهی شــده بــود. ســرمایه داری 
صنعتــی راه را بــرای پساســرمایه داری گشــود و موجــب بی نظمــی اقتصــادی و اجتماعــی شــد. بوردریــار3 )1935( 
ــودی دموکراســی  ــان امــر اجتماعــی و ناب ــا پای ــان مدرنیتــه ب ــا ایــن ادعــا ادامــه داد کــه پای ایــن مباحــث را ب
بورژوایــی )شــامل نهادهــای آزادی بیــان و حقــوق  بشــر( هم زمــان اســت )Turner, 1990(. زیگمونــت باومــن4 
ــه اســت  ــی پرداخت ــی عــدم قطعیت ــه ریشــه های بوم ــة پســت مدرن، به تازگــي ب )2006( مفســر مشــهور نظری
کــه بــه زندگــی مــا شــکل مي دهــد و ناشــی از نابســامانی تغییــرات فزاینــدة اقتصــادی و اجتماعــی اســت. او از 

اصطــالح دوراِن ســیال5 بــرای توصیــف تغیُّــِر مــداوم اخالقیــات و جامعــة مدنــی اســتفاده کــرده اســت.

1. پست ُفردیســم )Post-Fordism( اصطالحــی اســت کــه بــرای توصیــف نظام هــای تولیــد و مصرفــی کــه در اقتصادهــای پیشــرفتة اواخــر 
ــوه کــه توســط  ــد انب ــة فردیســم )نظــام خــط تولی ــد اســتفاده می شــود. پست فردیســم شــکل تمایزیافت ــد آمدن ــس از آن پدی ــرن بیســتم و پ ق
هنــری ُفــرد در کارخانه هــاي اتومبیل ســازی ایجــاد شــد( اســت. پست فردیســم تولیــد محصــوالت استانداردشــده را رهــا کــرد و بــه ویژه ســازي 
ــه،  ــن گون ــرد. بدی ــه می ک ــاوت ارائ ــای متف ــلیقة بازاره ــاز و س ــا نی ــی از محصــوالت را متناســب ب ــه نســخه های مختلف ــی پرداخــت ک منعطف

ــوند. ــردی اداره می ش ــای ف ــاس انتخاب ه ــتر اس ــد و بیش ــه فردگرایانه ترن ــت ک ــرار گرف ــی ق ــت جوامع ــم در خدم پست فردیس
2. Secularization
3. Baudrillard
4. Zigmunt Bauman
5. Liquid Times
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به منظــور اینکــه ایــن تفاســیر از فروپاشــی اجتماعــی را دربــارة رفــاه اجتماعــی شــهروندان ســالمند بــه کار 
ببریــم، بایــد آن هــا را بــه عنــوان یــک چارچــوِب تبیین گــر بپذیریــم. کامــاًل آشــکار اســت نفــوذ ُفردیســم-که 
اساســاً بــر اســتخداِم انبــوِه مــرداِن سفیدپوســت مبتنــی بود-دولــت رفاهــی پــس از جنــگ جهانــی دوم را آفریــد 
ــب  ــتغال برحس ــای اش ــده در الگوه ــرات عم ــت تغیی ــکار اس ــن آش )Dora, 1988; Williams, 1994(. همچنی
جنســیت، طبقــه، ســن و نــژاد تأثیــر شــدیدی بــر خدمــات مراقبــت درمانــی و بازنشســتگی خواهــد داشــت. ایــن 
نتیجه گیــری ویلیامــز را می پذیــرم »کــه ایــن مســائل و مباحــث را نه تنهــا بایــد در شــرایط درحال تغییــِر کار در 
 .)p. 72( »نظــر گرفــت، بلکــه بایــد در شــرایط در حــال  تغییــر خانــواده، فرهنــگ و ملیــت نیــز مدنظــر قــرار داد
حرکــت نســل ها، در متــن ســاختارهای اجتماعــی پویــا )وجــود ایده هایــی کــه اخالقیــات و مدرنیتــه را تضعیــف 

ــد( رخ می دهــد. ــد؛ امــوری کــه هــر دو خصلتــی ســیال دارن می کنن

خانواده در گذار

ــواده  ــد و دگرگون شــدة خان ــکاِل جدی ــا اَش ــد، ام ــدار می مان ــوادة هســته ای پای بدیهــی اســت کــه شــکل خان
در ســه دهــة گذشــته، دربــارة توانایــی و تعهــد خانواده هــا بــه حمایــت از تمــام اعضــای خویــش تردیدهــای 
جــدی پیــش کشــیده اســت. پــس در ادامــه، بــه ناگزیــر بــر موضــوع خانــوادة درحال تغییــر متمرکــز خواهیــم 
شــد. بــا ایــن حــال، فراتــر از روابــط خویشــاوندی ســطح دیگــری از تعهــدات اجتماعــی وجــود دارد کــه آن نیــز 
در حــال دگرگونــی اســت. ایــن تعهــد اجتماعــی در ســطح جامعــه ای وجــود دارد و ریشــة آن در ســاختارهای 
اقتصــادی نهفتــه اســت. از یک ســو تحلیلگــران بنــا بــر دالیلــی از ایــن مســئله می هراســند کــه هزینه هــای 
مناســبات کنونــی بــرای کمــک بــه ســالمندان و دیگــر افــراد وابســته بیــش از تــوان دولــت باشــد. از ســوی 
دیگــر، در فضــای سیاســی محیــط کار فردگرایــی فزاینــده ای وجــود دارد. مجموعــة ایــن گذارهــا از تعهــدات 

توافقــی پیشــین، واکنش هــای سراســیمه ای را برانگیختــه اســت.
وظیفــة مــا ارزیابــی صحیــح ایــن اســتدالل اســت کــه تغییــر ســاختارهای اجتماعــی، الگوهــای جمعیتــی 
ــا را  ــر دوره ه ــا سراس ــک دوره ی ــف ی ــنین مختل ــردی، انســجام س ــدة مســئولیت ف ــای رواج دهن و ایدئولوژی ه
ــی  ــرات را ارزیاب ــوان پیامدهــای مثبــت و منفــی ایــن تغیی ــدون یــک نقطــة مرجــع نمی ت ــد. ب تضعیــف می کن
کــرد؛ بنابرایــن هماننــد دنیلــز )1988(، واکــر )1990( و جانســون و فالکینگهــم )1988( و بســیاری دیگــر مــا نیــز 
می توانیــم بــا ایــن بــاور آغــاز کنیــم کــه تعهــدی عمومیــت یافتــه در گذشــته، جوانــان دارای قابلیــت فعالیــت 
اقتصــادی را واداشــته اســت در مشــارکتی کــه بــرای خلــق درآمــد و ثــروت دارنــد از کســانی کــه بســیار پیرتــر 
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یــا بســیار جوان ترنــد حمایــت کننــد. ایــن کارگــران ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــند کــه تولیدگــران آینــده 
به منظــور تضمیــن رفــاه جســمی و اجتماعــی آن هــا، در برطرف کــردن نیــاز آن هــا بــه درآمــد و خدمــات یــاری 
رســانند. ایــن جملــه بــا مباحــث معاصــر در آمریــکای شــمالی، اروپــای غربــی و ژاپــن کامــاًل همســویی دارد. 
مباحــث مذکــور بــر تهدیدهایــی تمرکــز دارد کــه از ناتوانــی کارگــران در تولیــد منابــع کافــی ناشــی می شــود؛ 
منابعــی کــه بــدون آن هــا نمی تــوان انتقــاالت اقتصــادی را بــه میــزان کنونــی حفــظ کــرد. ایــن انتقــاالت بــرای 
پاســخ گویی بــه تقاضاهــای فزاینــده درمــورد بودجــة درمــان، تأمیــن  اجتماعــی و مســتمری ســالمندان ضــروری 

اســت.
امــا بــا وجــود طنین انداختــن ایــن مباحــث در تاریــخ و اقتصــاد سیاســی، بســیاری از ابعــاد مهــم دیگــر آن 
مغفــول مانــده  اســت. ایــن مباحــث مفروضــات بســیاری دربــارة جامعه شناســی خانــواده و بنیان هــای فلســفی 
ــِر  ــوذ اساســی نقش هــا و تلقی هــای در حــال تغیی ــه نف ــچ اشــاره ای ب ــد و هی ــرارداد بین نســلی ایجــاد می کن ق
ــت،  ــداران محیط زیس ــر طرف ــث اخی ــن مباح ــدارد. همچنی ــان خانوادگی-ن ــن مراقب ــه اصلی تری زنان-به مثاب
ــیر  ــه اس ــکار ک ــان بی ــدی از جوان ــای جدی ــور گروه ه ــی و ظه ــاد سیاس ــمندان اقتص ــای دانش پیش بینی ه

وابســتگی  جدیــدي هســتند، در ایــن مباحــث جایــی نــدارد.

تضاد نسل ها

 Bell( اَشــکاِل جهانــی خانــواده در دهــة 1950 به ســرعت موضــوع پژوهش هــای تجربــی بســیاری قــرار گرفــت
Vogel, 1968 &( کــه نشــان دادنــد خانــواده الگوهــای بســیار متنوعــی دارد. انتقــاداِت وارد شــده بــر نظریاتــی 
کــه الگــوی واحــدی بــرای خانــواده در نظــر گرفتنــد، قوت هــا و ضعف هــای زندگــی اشــتراکی بــدون خانــواده 
ــود.  ــارة کیبوتــص3 ب ــد. ایــن انتقــادات شــامل مطالعــة بتتایــم1 )1969( و اســپیرو2 )1968( درب را نشــان می دادن
ــد  ــد کــه در هن ــد کردن ــر خانواده هــای تک والدینــی مادرســاالری تأکی طیفــی از پژوهش هــای مردم شــناختی ب
غربــی و آمریــکای مرکــزی وجــود داشــتند )Hannerz, 1969(. ســپس ایــن مباحــث ابتــدا بــه نقدهــای شــدیدی 
 )Laing & Esterson, 1968; Leach, 1968; Toffler, 1971( بــر زندگــی در قالــب خانــوادة هســته ای پرداختنــد
و آن را بیمارگونــه و آســیب زا نشــان  دادنــد. لیــچ4 )1968( بیــان داشــت: »خانــواده صرف نظــر از اینکــه مبنایــی 

1. Bettetheim
2. Spiro

Kibbutzim .3: نهادی اشتراکی در اسرائیل )مترجمان(.
4. Leach
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بــرای یــک جامعــة خــوب اســت، بــا رازهــای مبتذلــی کــه در خــود نهفتــه اســت، منبــع تمــام ناخرســندی ها 
اســت«. ســپس بــر نقــش زنــان تمرکــز شــد )Greer, 1970; Oakley, 1974( نقشــی کــه بــه کانــون مطالعــات 
جنســیت و متــون فمنیســتی بــدل شــده بــود. مطالعــات جنســیت و متــون فمنیســتی ســابقة تلقی هــای اجتماعی 
دربــارة زنــان را ثبــت کــرده و ایــن تلقی هــا را تغییــر داده انــد. ایــن دو رونــد، همــراه بــا گســترش جمعــِی اشــتغال 
زنــان، بــر کمیــت، دسترســی و نــوع مشــارکت آن هــا در فعالیت هــای مراقبتــی و خانــه داری تأثیرگــذار بوده اســت 
)Finch, 1989(. چنیــن مســائل جنســیتی  بــه بخــش مهمــی از مباحــث نســلی بــدل شــده  اســت؛ زیــرا ایــن زنان 

هســتند کــه عمدتــاً از ســالمندان و افــراد ازکارافتــاده مراقبــت می کننــد.
ــن  ــل ها روی آورد. ای ــان نس ــط می ــی رواب ــه بررس ــی ب ــات سالمندی شناس ــکا، مطالع ــة 1960 در آمری در ده
ــی، حقــوق دانشــجویی،  ــود کــه جنبش هایــی اعتراضــی درمــورد حقــوق مدن ــام دانشــجویانی ب ــر از قی امــر متأث
جنــگ ویتنــام، حقــوق زنــان و ضــد فرهنــگ )هیپــی( بــه راه انداختــه بودنــد. بنگســتون و منگــن1 )1988( بیــان 
می کننــد کــه »ایــن جنبش هــا بــه نظــر جوانــان را بــه جنــگ بــا ســالمندان تحریــک می کننــد. عبارِت«بــه افــراِد 
30 ســال بــه بــاال اعتمــاد نکنیــد« بــه ُشــعاری تبدیــل شــد کــه صراحتــاً بــر عــدم اعتمــاد ضدفرهنگ هــا نســبت 
بــه ســالمندان تأکیــد داشــت«. قبــل از پژوهــش آنــان، لئونــارد کیــن2 )1967( بــه موضــوع برابــری ســِن عــادِی 
بازنشســتگی بــرای افــرادی بــا امیــد بــه زندگی هــای کامــاًل متفــاوت تمایــل نشــان داد کــه ایــن تمایــل موجــب 
ــرد. پیــش از اینکــه بنگســتون  ــارة گروه هــای ســالمندان در آمریــکا صــورت بگی شــد بررســی گســترده تری درب
و کاتلــر3 )1976( تصمیــم بگیرنــد ادبیــات نظــری اولیــن کتــاب مبانــی ســالمندی و علــوم اجتماعــی4 را بررســی 
کننــد، شــکل کنونــی گفت وگــو دربــارة ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی پدیــد آمــده بــود. مانهایــم5 )1928( بــر فهــم 
مؤلفه هــای تغییــرات اجتماعــی تمرکــز داشــت و آن هــا را »واحدهــای نســلی«6 می خوانــد. بنگســتون و کاتلــر نیــز 
در پیــروی از ایده هــای مانهایــم، بررســی خــود را بــا پرســش هایی دربــارة تعاریــف7 آغــاز کردنــد و بــه تمایــزات 
ــای ســنی  ــان، الگوه ــای همگــن، بیگانگــی سیاســی جوان ــواده و اجتماعی شــدن، گروه ه ــای ســنی، خان گروه ه

اســتفاده از مدیکــر، اصــل و نســب و کمــک خویشــاوندی، انســجام و نــرخ وابســتگی پرداختنــد.

1. Bengston & Mangen
2. Leonard Cain
3. Bengtson & Cutler
4. Handbook of Aging and the Social Sciences
5. Mannheim
6. Generation Units
7. Questions Of Definition
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انسجام مراقبت ها

ــة  ــای نوآوران ــوب پژوهش ه ــکل دهندة چارچ ــل ش ــی از عوام ــاال، یک ــده در ب ــات ذکرش ــت موضوع فهرس
بنگســتون و منگــن بــود کــه در ســال 1970 آغــاز شــد و تاکنــون ادامــه دارد. ایــن پژوهش هــا بــر دو فرضیــة 
ــدارد.  ــدی ن ــاختار واح ــت و س ــدی اس ــده و چندبُع ــلی پیچی ــط بین نس ــجام در رواب ــد: 1. انس ــح متکی ان واض
ــر  ــد ب ــا تأکی ــن پژوهش ه ــاز دارد. ویژگــی ای ــه بررســی بیشــتری نی ــی ب ــن پدیده های ــزار ســنجش چنی 2. اب
ــن پژوهش هــا را  ــوان ای ــزرل1- اســت. می ت ــارِی لی اصــالح روش شناختی-اســتفاده از تکنیــک مدلســازِی آم
به مثابــه پخته ترشــدن روش هــای پژوهــش تجربــی و واکنــش بــه رواج عقیــده ای دانســت کــه در آن زمــان از 
پژوهش هــای تاونســند2 )1957( در بریتانیــا، شــاناس )1962( در ایاالت متحــده و همــکاران آن هــا در دانمــارک 
حاصــل شــده بــود )Shanas et al., 1968(. ایــن پژوهش هــا بــر جایــگاه واالی حمایــت خانــواده از ســالمندان 
تأکیــد داشــت. تاونســند )1957( اظهــار داشــت کــه »تعهــدات خانــواده بیــش از پیــش جــدی گرفتــه شــده 
اســت« )p. 229(. بــا ایــن حــال، نشــانه های تنهایــی فزاینــده و الگوهــای نابرابــر حمایــت خانــواده بــه ایــن 

نگرانــی دامــن زد کــه ایــن مناســبات حمایتــی ســنتی در حــال فروپاشــی اســت.
ــواده و  ــز خان ــواع متمای ــا ان ــری را الزم دانســتند ت ــی دقیق ت بنگســتون و همــکاران3 )1988( بررســی بالین
انــواع روابطــی را کــه در حــال پدیدارشــدن اســت شناســایی کننــد و ایــن روابــط طــی زمــان مطالعــه شــود، نــه 
فقــط در دوره اي خــاص. آن هــا تــا ســال 1988، بــرای خانــواده 13 ســاختار مشــخص کــرده بودنــد کــه از تحلیل 
ــی تقســیم بندی شــد. متوســط ها:  ــروه اصل ــاختارها، در 4 گ ــن س ــود. ای ــده ب ــه دســت آم ــا ب خوشــه ای داده ه
50.1 درصــِد نمونــه، مبادله کننده هــا: 12.6 درصــِد نمونــه، دارای فاصلــة جغرافیایــی: 15.7 درصــِد نمونــه و دارای 
ــاره دســته بندی  ــه ســالمندان دوب ــه. اگــر ایــن گروه هــا از نظــر کمــک  ب ــة اجتماعــی: 18.5 درصــِد نمون فاصل
ــند،  ــجم باش ــد منس ــک بُع ــر از ی ــا اگ ــود. خانواده ه ــکار می ش ــی آش ــیار متفاوت ــای بس ــوند، صورت بندی ه ش
ــدود  ــد ح ــه می گیرن ــجام، نتیج ــان از انس ــاس تعریفش ــگران براس ــیخته اند. پژوهش ــر ازهم گس ــای دیگ از بعده

ــجم اند. ــا منس ــن خانواده ه ــی از ای نیم
ــم اســت، وســعت  ــن بررســی مه ــه در ای ــزی ک ــواده، چی ــوم انســجام خان ــودن مفه ــود چندبعدی ب ــا وج ب

LISREL .1: لیــزرل یــک نرم افــزار آمــاری تخصصــی، ســطح بــاال و پیچیــده اســت کــه مدل هــای معــادالت ســاختاری را از نظــر متغیرهــای 
پنهــان و آشــکار ارزیابــی می کنــد. بنگســتون و همکارانــش بالفاصلــه پــس از انتشــار ایــن نرم افــزار در اواســط دهــة 1970 از آن بــرای ســاختن 

مدل هــای روابــط نســلی اســتفاده کردنــد و همچنــان از ایــن نرم افــزار اســتفاده می کننــد.
2. Townsend
3. Bengtson and colleagues
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تبــادل اجتماعــِی کارکــردی -انتقــال کار و مهارت هــای کمکــی- میــان نســل ها و درون نسل هاســت. در ایــن 
ــا حــدودی درهم شکســته باشــد،  ــواده ت ــی کــه نهــاد خان ــد حتــی زمان ــر نشــان داده ان ــد، پژوهش هــای اخی بُع
همــواره نشــان دهندة تعهــد زیــادي اســت. پــول از ســالمندان بــه جوانــان و مراقبــت و حمایــت سراســر نســل ها 
از هــر دو جهــت در جریــان اســت. در اواخــر میان ســالی نیــز بیشــترین مراقبت کننده هــا زنــان هســتند. چتــرز و 
تایلــور1 )1993( در گــزارش خــود از میــزان مســاعدت بــه والدیــن ســالمند سیاه پوســت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــا پژوهش هــای پیشــین کــه نشــان می دهنــد حمایــت بین نســلی، ویژگــِی خانواده هــای  کــه »ایــن یافته هــا ب
سیاه پوســتان اســت همســویند«. آن هــا در پژوهــش خویــش الگوهــای متفاوتــی را شناســایی کردنــد کــه مبتنــی 
ــد  ــن، دریافتن ــر ای ــزون ب ــود. اف ــی ب ــزان نزدیکــی عاطف ــت تأهــل و می ــی، وضعی ــه، نزدیکــی مکان ــر منطق ب
Wellman&Wortley, 1989; Well- )بیشــترین مراقبت کننــدگاِن والدیــن، دختــران بیــوة آن هــا هســتند. ولمــن 

man, 1990, 1992( بــه مــدت 2 دهــه نمونه هایــی از کشــور کانــادا را بررســی کــرد و دربــارة اینکــه کمک هــا 
بیشــتر از طــرف کــدام اقــوام اســت، فهــم بیشــتری بــه دســت داد. او بــه دو مهــم دســت یافــت: شــناخت چگالی 
ــورد  ــت )Wellman, 1992(. م ــی حمای ــد« اساس ــج »بُع ــیم پن ــاوندی و ترس ــبکه های خویش ــه بندی ش و خوش
دوم شــامل حمایت هــای عاطفــی، خدمــات، هم نشــینی، حمایــت مالــی و اطالعــات ارائه شــده از ســوي اقــوام 
ــر  ــتانی خب ــوام و دوس ــتردة اق ــبکه های گس ــی او از ش ــای طول ــت. پژوهش ه ــک در دوران سختی هاس نزدی
ــی  ــای عاطف ــبکه، حمایت ه ــای ش ــِد اعض ــد. 61 درص ــم می آورن ــیاری را فراه ــای بس ــه حمایت ه ــد ک می ده
و خدمــات ارائــه می کردنــد و اعضــای درجــه یــک خانــواده حامیــان اصلــی بودنــد. ولمــن )1990( تحــت تأثیــر 
ایــن داده هــا نتیجــه گرفــت کــه »مــن اگرچــه بــه فشــارهایی کــه در روابــط والدین/بزرگســاالن و فرزنــد وجــود 
دارد اشــاره می کنــم، بــه آن ســطح باالیــی از حمایــت عالقه منــدم کــه افــرادی کــه بــا مــا صحبــت کردنــد، 

.)p. 211( »از آن ســخن گفتنــد
ــن  ــت. همچنی ــده  اس ــزارش ش ــته گ ــا گذش ــه ب ــتری در مقایس ــای بیش ــر، حمایت ه ــای اخی در پژوهش ه
ــی نقش هــای خانگــی  ــي اساســی  نشــان داده شــده اســت کــه ناشــی از دگرگون ــن پژوهش هــا گذارهای در ای
اســت کــه خــود حاصــل اشــتغال زایی زنــان و تغییــر مناســبات جنســیتی کار اســت. چپــل و پنینــگ2 )2005( بــا 
ــن مبحــث و براســاس پژوهــش  ــه ای ــوط ب ــی نظــری مرب ــارة مبان ــی درب ــری از بررســی های بین الملل بهره گی
گســترده ای کــه خــود در کانــادا انجــام داده بودنــد، توانســتند نابرابری هــای ســاختاری جــدی  را از حیث جنســیت، 

1. Chatters & Taylor
2. Chappell and Penning
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قومیــت، نــژاد و طبقــه بیابنــد. ایــن نابرابری هــا در مراقبت هــای خانوادگــی تأثیرگــذار اســت. آن هــا اســتدالل 
ــدت  ــت، به ش ــروی کار زن اس ــش نی ــی از افزای ــه ناش ــان ک ــر جه ــت در سراس ــدِن مراقب ــد کاالیی ش می کنن
ــوورث  ــد دیل ــج دیگــر پژوهش هــا )مانن ــر نتای ــن یافته هــا ب ــرد. ای ــرار می گی ــادگان ق ــرا و ازکارافت ــر دوش فق ب
ــت از  ــه مراقب ــد ک ــل می کن ــر )2006( را تکمی ــری هارپ ــن نتیجه گی ــذارد و ای ــه می گ ــون )2000( صح اندرس
ســالمندان در جهــان، بیشــتر از ســوی همســران صــورت خواهــد گرفــت، نــه فرزنــدان؛ زیــرا در طــول دوران 

زندگــی، ایــن امــر بیشــتر از زنــان انتظــار مــی رود.
ــواده و نســل ها نتیجــه  ــورد خان ــی گســترده درم ــز براســاس پژوهش های ــز1 نی ــالرز و رابرت بنگســتون، بیب
گرفتنــد کــه میــزان برابــری مراقبت هــا، افزایــش غیرمنتظــره ای داشــته اســت. افــراد متعلــق بــه نســل ایکــس2 
ــن و در  ــور والدی ــا حض ــابه ب ــای مش ــه در خانواده ه ــد ک ــرادی بودن ــر از اف ــر و امیدوارت ــیار خوش بین ت بس
ــرار داشــتند. براســاس داده هــای آن هــا، طــی ازهم گســیختگی ای پــس از طــالق، نه تنهــا  ــی ق نســل بیش زای
پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا حمایــت  فراوانــی می کننــد، بلکــه »دیگــر اقــوام نیــز خــود را بــا گســترش روابــط 
ــان دهندة  ــه نش ــاره دارد ک ــدت اش ــدي بلندم ــه رون ــا ب ــد« )p. 161(. کل داده ه ــازگار می کنن ــاوندی س خویش
ــا  ــان اعضــای خانواده هاســت. م ــردی پذیرفته شــده می ــاالی مســئولیت ف ــزان ب ــواده و می ــت خان ــداوم حمای ت
بایــد از تأثیــر احتمالــی تغییــرات عرفــی در میــان مــردم آگاه باشــیم کــه می توانــد الگوهــای یادشــده را تضعیــف 

ــز فراهــم مــی آورد. ــی نی ــا گاهــی به طــور متناقضــی راه حل های ــد، ام کن

حرکت نسل ها

ــة ســازمان یافته وجــود دارد،  ــود جامع ــار و پ ــراد و درون ت ــان اف ــت انســجامی کــه می ــخ، ماهی در طــول تاری
ــن  ــو4 بدی ــاِز الک3 و روس ــون جریان س ــدرن، مت ــت. در دوران م ــوده اس ــفی ب ــی های فلس ــوع بررس موض
 Laslett,( موضــوع پرداخته انــد. زمانــی کــه الک در اواخــر قــرن هفدهــم درمــورد قــرارداد اجتماعــی نوشــت
1960(، از مفاهیــم موجــود رضایــت اجتماعــی اســتفاده کــرد )Plamenatz, 1963(. او ایــن مفاهیــم را اصــالح 
کــرد تــا بــه تبیینــی از مشــروعیت دولــت برســد و برحســب اطاعــت شــهروندان، رابطــة مناســبی میــان دولــت 
ــر مبنــای رضایــت موجودیــت پیــدا  ــه اینکــه دولــت تنهــا ب ــا اعتقــاد ب و شــهروندانش تعریــف کنــد. الک ب

1. Bengtson, Biblarz, and Roberts(2002)
2. نسل ایکس به نسلی می گویند که بعد از اتمام نسل بیش زایی پس از جنگ جهانی دوم زاده شدند )مترجمان(.

3. Locke
4. Rousseau
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می کنــد، اعــالم کــرد حاکمــان تنهــا زمانــی حــق دارنــد مــورد اطاعــت  قــرار بگیرنــد کــه شــهروندان درمــورد 
اطاعت کــردن توافــق کــرده باشــند. در ایــن صــورت بایــد اطاعــت و رضایــت اختیــاری خــود را نشــان دهنــد؛ 
ــه  ــد به مثاب ــت و تعه ــردن رضای ــا مرتبط  ک ــود ب ــون خ ــد. الک در مت ــر نیای ــه نظ ــه ب ــر این گون ــی اگ حت
ــرد.  ــم ک ــرال فراه ــرای ایجــاد فلســفة  سیاســی لیب ــرایط را ب ــدن، ش ــة  متم ــر جامع ــای جدایی ناپذی ویژگی ه
درمــورد موضــوع ایــن فصــل، ســهم او افزایــش اعتمــاد بــه تفکــر قراردادگرایانــه1 بــود؛ تفکــری کــه بنتهــام2 و 
فایده گرایــان3 آن را در قــرن 19 تقویــت کردنــد و جــان رالــز4 )1971( از آن به عنــوان نقطــة آغــاز کتــاب خــود 

بــا عنــوان نظریــة عدالــت5 اســتفاده کــرد.
ــان  ــت می ــوان عدال ــا عن ــش ب ــکین، در کتاب ــز فیش ــکاری جیم ــه هم ــلت )1992( ب ــه الس ــور ک همان ط
ــوار  ــیار دش ــرارداد بس ــه ق ــلی به مثاب ــة بین نس ــه مبادل ــه ب ــد، توج ــاره می کن ــل ها6 اش ــنی و نس ــای س گروه ه
اســت و ایــن دشــواری بــا در نظــر گرفتــن ماهیــِت متغیــر عدالــت در طــول زمــان بیشــتر می شــود. در گفتمــاِن 
معاهــدة بین نســلی و مســائِل مربــوط بــه برابــری کــه ناشــی از ایــن گفتمــان اســت، مفهــوم عدالــت مفهومــی 

اساســی اســت؛ مفهومــی کــه در کانــون مباحــث ایــن فصــل قــرار دارد. 
درمــورد قابلیــت و تمایــل دولــت و نظام هــای اقتصــادی در ارائــة منابــع بــرای حمایــت از جمعیــت ســالمندان 
ــش ها،  ــه پرس ــرفته، این گون ــع پیش ــود(. در جوام ــوع ش ــدی رج ــث بع ــه مبح ــود دارد )ب ــی وج نگرانی های
ــل  ــه دلی ــی ای ب ــي سیاس ــادی. بی ثبات ــری اقتص ــه امکان پذی ــت ن ــی اس ــد سیاس ــورد عقای ــش هایی درم پرس
راهبردهــاي کوتاه مــدت و کژفهمــی درمــورد »بــار مســئولیت« جمعیــت روبه ســالمندی وجــود داشــته و دارد و 

ــای مجــدد مفهــوم انســجام نســلی ممکــن می شــود. ــا احی خــروج از ایــن بی ثباتــی سیاســی تنهــا ب
ــخاوت  ــا س ــی دارد: »م ــی انتقال ــلی8 ویژگ ــرش نس ــش و گی ــه ده ــد ک ــتدالل می کن ــودی7 )1992( اس م
 .)p. 229( »نســل های پیــش از خودمــان را بــا ارائــة امکانــات و منابــع بــه نســل های بعــدی، جبــران می کنیــم
درواقــع، ایــن امــر متناقض نمــا تقریبــاً جهان شــمول اســت و همــان اصطــالح »حرکتــی« را کــه الســلت گفــت 
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ــرد، در  ــف ک ــت توصی ــک حرک ــه ی ــتعاری به مثاب ــور اس ــی را به ط ــوان زندگ ــر بت ــی اگ ــد. حت ــی می کن بازگوی
ــای مراســم گونه می شــود. ــر تبادل ه ــف شــده و درگی ــن حرکــت متوق ــی، ای مقاطــع مختلف

پــس از رســیدن بــه دوران بزرگســالی ممکــن اســت یــک دورة »کارآمــوزی« وابســته وجود داشــته باشــد-در 
کالــج یــا یــک شــغل اولیــه و کم درآمــد - والدیــن نیــز بــه فــرد کمــک کننــد تــا خانــواری مســتقل را -احتمــااًل 
از طریــق ازدواج- تشــکیل دهــد. تولــد نوه هــا یــا مصیبت هــای مالــی یــا بیماری هــا ممکــن اســت انگیــزه ای 
بــرای کمــک بیشــتر از ســوی والدیــن باشــد )Daniels, 1988(؛ امــا همان طــور کــه ســالمندان بــه ســال های 
پایانــی عمرشــان نزدیک تــر می شــوند، ایــن حمایت هــای عاطفــی و خدمــات کاالیــی کــه کمتــر دربــارة آن هــا 
ــه را  ــن قضی ــد. ای ــروز می کن ــراث ب ــارة ارث و می ــح درب ــه شــکل چشمداشــتی غیرصری ــو می شــود، ب گفت وگ
ــال  ــه بســتگان به دنب ــی ک ــرد؛ زمان ــت ک ــی یاف ــواهد تجرب ــدت به صــورت ش ــای بلندم ــوان در مراقبت ه می ت
 Crystal,( ــوند ــد ش ــة بیشــتری بهره من ــا از ارثی ــالمندان[ هســتند ت ــت از س ــا ]ِی مراقب ــردن هزینه ه محدودک

.)1982
ــا را پیشــنهاد داد  ــه ای از معیاره ــن مســائل پرداخــت. او مجموع ــه ای کاالهــان1 )1987( در ســطح کالن ب
ــا بتــوان براســاس آن هــا ســقف منابــع قابــل دریافــت ســالمندان از نظــام مراقبــت درمانــی را تعییــن کــرد.  ت
ــادی  ــر اقتص ــاری و از نظ ــتانه، هنج ــه بشردوس ــی ک ــط قرمزهای ــد از خ ــلی بای ــد بین نس ــدگاه او، پیون از دی
ــاب  ــع نای ــوب از مناب ــه اســتفادة غیرضــروری و نامطل ــی او ب ــد. اگرچــه نگران ــر هســتند، تجــاوز نکن امکان پذی
به منظــور افزایــش طــول عمــر مربــوط اســت، خــط  قرمزهــای یادشــده، اســتعاره ای از مرزهــای روابــط یاریگرانــة 
ــاب کاالهــان انتقادهــا و خصومت هــای گســترده ای را برانگیخــت. بینســتاک و پوســت2  بین نســلی اســت. کت
)1991( آن را ســپر بــال کــردِن ســالمندان خواندنــد و مودی آن را اشــتباهي احمقانه دانســت. بســیاری خشــمگین 
ــود؛ بســیاری از  ــوی مــرگ ب ــود. کاری کــه کاالهــان کــرد شکســتن تاب ــز آشــفته ب ــکا نی ــد. رســانة آمری بودن
منتقدان-ماننــد من-واکنش هــای معتدلــی نشــان دادنــد و ایــن کار را مفیــد پنداشــتند )Aries, 1977(. کتــاب 
ــور  ــرا به ط ــنفکرانه  دارد؛ زی ــجاعتي روش ــه ش ــت، بلک ــز اس ــی ترحم آمی ــا کتاب ــا3 نه تنه ــن محدودیت ه تعیی
نظام منــد بــه مســئله ای توجــه مي کنــد کــه اگــر صادقانــه بــه آن اشــاره نشــود، می توانــد میــان افــراد جــوان و 
ســالمند جدایــی بیفکنــد. او در پاســخش بــه انتقــادات، در مقابــل منتقــدان کوتــاه نیامــد و اظهــار داشــت منتقدان 
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پرســروصدا )Jecker & Pearlman, 1989; Winslow&Walters, 1993( حتــی متــون مخالــِف کتــاب مــرا نیــز 
»پــر از اشــکال خواهنــد یافــت«)p. 398(. جایــی کــه مــن بــا کاالهــان مشــکل دارم، مصلحت گرایــی1 مشــترک 
او بــا رالــز2 اســت. »بــرای متولیــان جامعــه ممکــن اســت منطقــی بــه نظــر بیایــد« کــه رفــاه آینــدة جامعــه را بــا 
سیاســت گذاری های شــتاب زده و بی مالحظــه بــه خطــر نیندازنــد؛ زیــرا ممکــن اســت ثــروت مالــی و فرهنگــی 
جامعــه تضعیــف شــود، امــا مصلحــت نبایــد بــه ناامیــدی بینجامــد؛ به گونــه ای کــه بگوییــم مشــکل غیرقابــل 
ــم و خــود را  ــان می کن ــی ارزش محــور را بی ــز قضاوت ــن نی ــن حــال، م ــا ای ــی حل نشــدني اســت. ب درک کنون
خوش بین تــر از کاالهــان نشــان می دهــم. درواقــع، بحــث مــن درمــورد کیفیــت تحلیل هــای او نیســت، بلکــه 

دربــارة سیاســت های برابــری نســلی اســت؛ مســئله ای کــه در بخــش بعــدی درمــورد آن بحــث شــده اســت.
از ســوی دیگــر، تصــوری کــه از حرکــت نســل ها وجــود دارد ایــن اســت کــه امــری پیشــرو، خوش بینانــه 
ــع بشــری  کــه  ــز در خطــر اســت. آن جوام ــرارداد نی ــط میان نســلی، اســتعارة ق و مــدرن اســت. در بحــث رواب
ــا نانوشــته بنیان گــذاری  ــر پایــة قراردادهــاي نوشــته ی ــد، ب تحــت ســلطة رژیم هــای توتالیتــری قــرار نگرفته ان
ــه،  ــراد غریب ــان اف ــترده تر می ــای گس ــتند. قرارداده ــرارداد هس ــن ق ــاد عناصــر بنیادی ــت و اعتم ــده اند. رضای ش
مســتلزم بــه رســمیت شــناختن گریزناپذیــری تبادل اجتماعــی و تقابــل اســت. معاهــدة بین نســلی نه تنهــا میــان 
افــراد ناشــناس، بلکــه میــان مــردگان، زنــدگان و متولدنشــدگان نیــز وجــود دارد. حفــظ اصــل اعتمــاد مســئولیتی 
اخالقــی اســت؛ حتــی زمانــی کــه جزئیــات توافــق در حــال بررســی باشــد؛ زیــرا در دنیــای تغییــرات ســریع و 
جهانــی، ایــن جزئیــات بایــد مــدام تحــت بررســی باشــند؛ بنابرایــن اگــر مــا قصــد موافقــت بــا مفهــوم »حرکــت 
نســلی« مدنظــر الســلت را داریــم، بایــد بنیــان ارزشــی آن دوبــاره تأییــد شــود؛ پــس مســائل اصلــی عبارت انــد 
از اینکــه اگــر قــراردادی میــان مــردم و به طورکلــی میــان نســل ها وجــود دارد، آیــا قــراردادی قدرتمنــد اســت 
)کــه در آن شــرایط، وظایــف و مزایــای متقابــل بــرای همــگان واضــح باشــد( یــا قــرارداد ضعیفــی اســت کــه در 
ــورد  ــد بســیاری درم ــر اجتماعــی، تعه ــِر نســل های پیشــین در خی ــل مشــارکت مادام العم ــر نســل به دلی آن ه
پــاداش دادن بــه آن هــا دارد؟ اگــر قــرارداد ضعیفــی باشــد، بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنونــی و باورهــای 
دربــارة انســجام، امــکان بازتعریــف قــرارداد تــا چــه حــد وجــود دارد؟ خالصــه اینکه آیــا تغییــر )کاهــش( انتقاالت 
ــکاری گســترده ای کــه  ــا بی ــی شــدید ی ــه دگرگونی هــای جمعیت ــازه ای ازجمل ــل متغیرهــای ت بین نســلی به دلی

افــراد غیرســالمند و بــدون ازکارافتادگــی را مجبــور بــه تکیــه بــر منابــع اجتماعــی می کنــد، پذیرفتنــی اســت؟
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بــه گفتــة الســلت، ایــن شــکل ضعیــف قــرارداد اســت کــه در جهــان مــدرن رواج دارد و بــا آمــدن گروه هــای 
هم نســل یکــی پــس از دیگــری و نیــز بــا تغییــرات شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بایــد بــه ناگزیــر 
بازنگــری شــود. برخــی ماننــد اپســتاین1 )1992( اســتدالل می کننــد کــه تنهــا پاســخ پذیرفتنــی ایــن اســت کــه 
اجــازه داده شــود ســازوکارهای بــازار آنچــه را کــه قــرارداد بین نســلی ارائــه می دهــد تعییــن کنــد، امــا دیگــران 
ــدارد  ــروک2 )1992( داشــته باشــند کــه می پن ــا رویکــرد بی ب ــادی مشــابه ب ــز ممکــن اســت رویکــردی انتق نی
ــه  ــراردادن نســل های بعــدی در معــرض بردگــی را ب ــازار، ریســک ق ــه نیروهــای ب ــل مســئولیت ب ــن تحوی ای
ــی و  ــاه اجتماع ــی از رف ــن ســطحی کاف ــه تأمی ــد ب ــظ تعه ــت مســئول حف ــران دول ــراه دارد؛ درنتیجــه س هم
اقتصــادی ســالمندان هســتند. همیــن چالــش کــه پیــش روی بیمــة اجتماعــی اســت، تمــام دولت هــا را سراســر 

جهــان درگیــر کــرده اســت؛ البتــه نــه به مثابــه مفهومــی فلســفی، بلکــه به  منزلــة واقعیتــی عملــی.
منطقــی اســت کــه پژوهشــگران علــم سالمندی شناســی دســتورکارهای خــود را از دنیــای تجربِی اطرافشــان 
انتخــاب کننــد، امــا در ایــن دنیــا هنــوز درک درســتی از ســالمندی و پیرشــدن وجــود نــدارد؛ پــس ظهــور اقتصــاد 
ــا مســائلی  ــان مســائل نظــری و سیاســی شــد کــه ب ــازه ای می ــد ت ــراری پیون سیاســی ســالمندی موجــب برق
کــه در ایــن بخــش بــه آن هــا اشــاره شــد مرتبــط اســت، امــا- تــا زمــان کاالهــان- آن هــا را به طــور کامــل 

دربرنمی گرفــت.

اقتصاد سیاسِی روابِط نسلی

اقتصــاد سیاســی ســالمندی نخســتین بار در ســال 1981 بــود کــه اهمیــت بســیاری یافــت؛ یعنــی هنگامــی کــه 
تاونســند )1981( مقالــة نوآورانــة خــود را بــا نــام »وابســتگی ســاختاریافتة ســالمندی: سیاســت گذاری در قــرن 
بیســتم«3 منتشــر کــرد. در ایــن مقالــه، او نه تنهــا بــه موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی فالکت بــار ســالمندان 
ــت  ــن وضعی ــدة ای ــاز و نگاه دارن ــه زمینه س ــه جامع ــه چگون ــرد ک ــه ک ــن مســئله توج ــه ای ــه ب پرداخــت، بلک
ــتگی  ــتم وابس ــرن بیس ــه در ق ــتم ک ــه هس ــن نظری ــردن ای ــی پیش ب ــن در پ ــود او »م ــان خ ــه بی ــت. ب اس
ــد،  ــه بع ــک ده ــاً ی ــد«. تقریب ــواری های آن غیرضروری ان ــت و دش ــه اس ــول جامع ــری محص ــالمندان، ام س
ــود، کامــاًل دگرگــون شــد و ایــن امــر پذیرفتــه شــد کــه  ــه ب ــه راه انداخت مباحــث پرشــوری کــه تاونســند ب

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ــی جوامــع توســعه یافته را ب ــادی از درآمدهــای مل ســالمندان بخــش زی

1. Epstein
2. Baybrooke
3. The Structured Dependency of the Elderly: A Creation of Social Policy in the Twentieth Century
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والکــر )1980( کــه شــارح ایــن ایده هــا بــود، پیش قــراوِل سالمندی شناســانی محســوب مي شــد کــه پذیــرای 
ــد.  ــاره شــکل دهن ــود را در این ب ــدة خ ــا ای ــد ت ــای او را بســط دادن ــای سیاســی تاونســند شــدند و ایده ه گزاره ه
در بریتانیــا، پژوهــش فیلیپســن )1982( دربــارة سیاســت های بازنشســتگی ایــن کشــور در صــد ســال گذشــته، بــه 
انتشــار کتــاب پرنفــوذ او انجامیــد کــه عنــوان آن »ســرمایه داری و برســاخت ســالمندی«1 بــود. در ایاالت متحــده، 
اســتس، زانــس و ســوان2 )1984( درمــورد ســتم علیــه ســالمندان در آمریــکا و برچســب زدن بــه آن هــا به عنــوان 
مســئله ای اجتماعــی، به طــور متقاعدکننــده و تندوتیــزی قلــم زدنــد. ایــن برچســب زنی به گونــه ای بــود کــه بــر 
دلســوزی بــرای کارگــران داللــت داشــت. دیگــران نیــز بــه ناگزیــر بــه ایــن مــوج پیوســتند؛ هــم از ایاالت متحــده 

.)Gaullier, 1982; Kohli, Rosenow,&Wolf, 1983( ــا ــم از اروپ )Myles, 1981( و ه
انتقــادات اولیــه در نظریــة تاونســند به نــدرت آشــکار و مشــخص بــود. یــک اندیشــة جزم اندیشــانة جدیــد 
کــه دیدگاهــی تــازه درخصــوص ســالمندی داشــت، در اواســط دهــة 1980 پدیــدار شــد )در دوره ای کــه تاریــخ 
ســالمندی و ســالمندان رقــم خــورد( و جایگاهــی بدیهــی یافــت. ایــن اندیشــه شــواهدی را در اختیــار گذاشــت که 
برخــی از شــواهد تجربــی حامــی نظریــة »وابســتگی ســاختاریافته« را تضعیــف کــرد. در فرانســه، اثــر اســتیرنس3 
)1977( کــه هنــوز هــم اثــری پرنفــوذ- اگرچــه ناقــص- اســت، بــا نشــان دادن اینکــه در فرانســه افــراد ســالمند 
تجربه هــای بســیار متنوعــی دارنــد، هــم دیــدگاه تاونســند را بــه چالــش کشــید و هــم از آن حمایــت کــرد. در 
آمریــکای شــمالی دل مشــغولِی آچنبــاوم4 )1986( بــه تحلیــل تاریخــِی ایــن مســئله کــه چــه چیــزی موجــب 
شــکل گیری جامعــه ای »جــوان« می شــود، بــه تردیدهــای بیشــتر راجــع بــه ایــن ادعــا دامــن زد: در گذشــته، 
ــه  ــن زمین ــز در ای ــاری می شــد. الســلت5 نی ــان بدرفت ــا آن ــد و ب ــه رو بودن ــت روب ــا محرومی ــراد بازنشســته ب اف
پژوهش هــای تأثیرگــذاری داشــت. اثــر او دربــارة جمعیت شناســی تاریخــی بازتــاب جهانــی یافــت، امــا احتمــااًل 
ــه ای در  ــون در مقال ــت. تامس ــه راه انداخ ــا را ب ــث و جدل ه ــترین بح ــون6 )1984( بیش ــکار او تامس ــر هم اث
بــاب افــول دولــت رفــاه، اســطورة عصــر طالیــی ویکتوریایــی7 در بریتانیــا را تضعیــف، و دربــارة مقایســة رفتــار 

ــرد. ــف پرســش هایی جــدی مطــرح ک ــای ســنی مختل ــا نســل ها و گروه ه اقتصــادی ب

1. Capitalism and the Construction of Old Age
2. Estes, Gerard, Zones, & Swan )1984)
3. Stearns
4. Achenbaum
5. Laslett
6. Thomson
7. Victorian golden age
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ــارة ســهم ســالمندان از کیــک  در دورة ریاســت جمهوری رانلــد ریــگان، در ایاالت متحــده پرســش هایی درب
ــار«  ــه »ب ــتی ب ــاح راس ــران جن ــای مفس ــی از واکنش ه ــش ها ناش ــن پرس ــد. ای ــیده ش ــش کش ــادی پی اقتص
ــة  ــا هزین ــود. آن ه ــالمندان ب ــد س ــت درحال رش ــه جمعی ــی ب ــن اجتماع ــی و تأمی ــای درمان ــدة پرداخت ه فزاین
اجتماعــی نگهــداری از ســالمندان را سرســام آور پنداشــته و بیــان می داشــتند کــه در عیــن حــال درآمــد افــراد 
بــاالی 55 ســال، بــه یک ســوم ثــروت ملــی می رســد. مــردث مینکلــر1 )1987( بــا بحــث از آنچــه »آمریــکای 
ــه  ــد درحالی ک ــروت فزاینده ان ــی دارای ث ــالمندان، گروه ــه س ــد ک ــدگاه را آفریدن ــن دی ــد، ای ــد« نامیدن متح
ــه ســالمندان خــود  ــدان و جمعیــت جــوان به دلیــل پیامدهــای ناشــی از برنامه هــای اجتماعــی معطــوف ب فرزن

ــند. ــج  مي کش رن
ــس  ــدة مجل ــر2 و نماین ــد دورنبرگ ــناتور دیوی ــری س ــه رهب ــدی ب ــازمان جدی ــکا س در ســال 1985 در آمری
جیمــز جونــز3 شــکل گرفــت. آن هــا ایــن ســازمان را »آمریکایی هــا بــرای برابــری نســلی«4 نــام نهادنــد. ایــن 
ــت  ــنفکرانه و دارای عضوی ــش جنبشــی روش ــه مأموریت ــرد ک ــف ک ــی تعری ــی غیرحزب ــود را ائتالف ــازمان خ س
گســتردة مــردم بــود تــا بــه کمــک آن منافــع جوانــان و نســل های آتــی در فرایندهــای سیاســی کشــور ترویــج 
یابــد. هــدف اصلــی ایــن ســازمان افزایــش قــدرت سیاســی جوانــان و کاهــش مخــارج دولــت بــرای برنامه هــای 
تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر بــود. بــه ادعــاي ایــن ســازمان، هرچــه ســالمندان پیرتــر می شــوند، بــر ثــروت آن هــا 
ــة  ــری می شــوند و »بیــش از ســهم منصفان ــن متقاضــی خدمــات عمومــی پرهزینه ت ــزوده مي شــود. همچنی اف
خــود« دریافــت می کننــد. جوانــان و فرزنــدان نیــز در ایــن میــان نــاکام می ماننــد. ســازمان آمریکایی هــا بــرای 
برابــری نســلی ادعــا کــرد افــراد بــاالی 65 ســال، اگرچــه تنهــا 11.5 درصــد جمعیــت ایاالت متحــده را تشــکیل 
ــرای خدمــات اجتماعــی را مصــرف  ــت ب ــد، 28 درصــد بودجــة کشــور و 51 درصــد تمــام مخــارج دول می دهن
می کننــد. اهــداف ایــن ســازمان تنهــا جنبــة مالــی نداشــت. بــه گفتــة ســناتور دورنبرگــر: »ایــن پیش فــرض کــه 

.)Minkler, 1972( »هــر نســل در حــال کار از نســل پیشــین مراقبــت خواهــد کــرد، بــه پایــان رســیده اســت
ــی از  ــت اجتماع ــف حمای ــال تضعی ــلی، به دنب ــری نس ــرای براب ــا ب ــازمان آمریکایی ه ــی، س در دورة کوتاه
ســالمندان بــرای خالص کــردن جوانــان از بــار مالــی آن بــود. از ایــن گذشــته، ایــن ســازمان قــرارداد اجتماعــي 
بین نســلی  را بــه چالــش کشــید کــه براســاس آن، یــک عمــر کارکــردن پرزحمــت شــامل حمایــت از جوانــان 
1. Meredith Minkler
2. David Durenberger
3. James Jones
4. Americans for Generational Equity (AGE)
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ــی،  ــرارداد اجتماع ــن ق ــای ای ــود. به ج ــران می ش ــتگی جب ــت در دورة بازنشس ــد و مراقب ــدن درآم ــا فراهم ش ب
پیشــنهاد ســازمان مذکــور ایــن بــود کــه از تولــد تــا مــرگ، هرکســی خــودش مســئول خــودش باشــد.

کســانی کــه در متــون علمــی مربــوط بــه ســالمندی نقشــی داشــته اند به خوبــی آگاه انــد کــه در سراســر اروپــا، 
یک ســوم بازنشســتگان رســماً زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. از ســوی دیگــر، می دانیــم بخــش درحال رشــدی 
از ســالمندان همچنــان در دورة ســالمندی ثروتمندنــد )Victor, 1987(. ایــن ســالمندان ثروتمنــد، نه تنهــا شــامل 
ــورم و  ــر ت ــن از اث ــتمری های ایم ــه مس ــرادي را ک ــه اف ــد، بلک ــده دارن ــروت انباشته ش ــه ث ــت ک ــی اس آن های
ــن  ــیار ناهمگ ــتگان بس ــت بازنشس ــن جمعی ــود؛ بنابرای ــامل مي ش ــد ش ــتگی دارن ــوع بازنشس ــای مقط پرداخت ه
اســت. پــس هرانــدازه کــه تبلیغــات و انگیزش هــای منــدرج در بیانیه هــای ســازمان مذکــور نفرت انگیــز باشــد نیــز 

ــوان ایــن ســازمان )اکنــون دیگــر منحــل شــده اســت( و سرمشــق گیرندگان از آن را نادیــده گرفــت. نمی ت
آن طــور کــه پژوهــش تامســون )1988( دربــارة الگوهــای تاریخــِی مخــارج رفاهــی در نیوزیلنــد نشــان داد، 
ــت  ــده ای دریاف ــای انباشت ش ــوند، مزای ــالمندی وارد می ش ــه دورة س ــدید ب ــت ش ــا محرومی ــه ب ــالمندانی ک س
می کننــد. واضح تریــن مثــال ایــن اســت کــه وقتــي مخــارج مربــوط بــه مســکن اجتماعــی کاهــش می یابــد، 
ورود جوانــان بــه بــازار مســکن نســبتاً دشــوار می شــود. به طــور مشــابه هنگامــی کــه هزینه هــای مراقبت هــای 
درمانــی ســالمندان افزایــش مي یابــد، بیشــترین بــار مالــی بیــکاری بــر دوش افــراد زیــر 25 ســال قــرار مي گیــرد. 
در ســال های اخیــر میــزان مســتمری های دولتــی، بــه قیمــت واقعــی کاهــش یافتــه اســت، امــا همچنــان کل 

ــد. ــش می یاب ــدت افزای ــا به ش هزینه ه
جانســون و فالکینگهــم )1988( در تحلیــل خــود دربــارة مخــارج عمومــی در بریتانیــا دریافتنــد ســهم های 
ــا در  ــاه بریتانی ــت رف ــی کــه دول ــد در جای ــف می شــود. آن هــا ادعــا می کنن ــب نســل های مختل ــری نصی نابراب
تخصیــص منابــع بیــن نســل ها به شــدت خنثــی عمــل می کنــد، هرگونــه بحــث و جــدل راجــع بــه کشــمکِش 
ــان، در  ــد. از نظــر آن ــه توزیع هــای اشــتباه خواهــد انجامی ــن کشــور ب ــع رفاهــی در ای ــل مناب بین نســلی به  دلی
تمامــی گروه هــای ســنی نابرابری هــا بــه طبقــة اجتماعــی مربــوط اســت. نویســندگان بســیاری نیــز در تمامــی 
گروه هــای ســنی، جنســیت را متغیــر مهمــی می پندارنــد کــه در ترکیــب بــا طبقــه و ریشــة قومــی، گروه هــای 
 Arber & Ginn, 1991; Falkingham & Victor,( ــد ــرار می ده ــعاع ق ــت ش ــا را تح ــر گروه ه ــلی و دیگ نس

.)1991; Miller & Glendinning, 1989; Parker, 1993
 Johnson,(انتشــار کتــاب کارگــران در مقابــل مســتمری بگیران: عدالــت بین نســلی در جهانــی روبه ســالمندی
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ــوف  ــگاهی معط ــی دانش ــر از سالمندی شناس ــه ای فرات ــه حیط ــا را ب Conrad, & Thompson, 1989(، توجه ه
کــرد. طرفــداری آشــکار از کشــمکش بین نســلی بــرای منابــع یــا جلوافتــادن نوبــِت دریافــت منابــع رواج یافتــه 
ــه  ــلی را تجرب ــمکش بین نس ــان کش ــری دولت هایش ــعه یافته در دورة مداخله گ ــورهای توس ــا کش ــت، ام اس
نکردنــد. درواقــع، دولت-ملت هــا در سراســر جهــان قوانینــی ضــد تبعیــض ســنی وضــع کــرده و بُعــدي جدیــد 
بــه قوانیــن حقــوق بشــری افزودنــد کــه جزئــی از عدالــت اجتماعــی در دورة بازنشســتگی محســوب مي شــود.

ایــن مباحــث اقتصــاد سیاســی اکنــون در دو ســطح ادامــه دارنــد؛ یــک ســطح بــه عدالــت توزیعــی و ســطح 
ــه »مســئلة«  ــرای رســیدگی ب ــگ چــن1 )1993( ب ــوط اســت. یونگ پین ــه ســازوکارهای سیاســی مرب دیگــر ب
ــه پایه«  ــی س ــک »صندل ــه ی ــد ک ــنهاد می کن ــدت پیش ــت بلندم ــل مراقب ــژه معض ــت، به وی ــالمندی جمعی س
ــد.  ــِس هزینه هــا برآی متشــکل از بیمــة اجتماعــی، بیمــة خصوصــی و تأمیــن  اجتماعــی ایجــاد شــود کــه از پ
 .)Vladeck, Miller & Clauser, 1993( مجمــوع ایــن هزینه هــا ســاالنه 108 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت
ایــن رویکــرد بــر تغییــر مفهــوم رفــاه )Hills, 1993( و پیامدهــای اقتصــاد درهم آمیختــة رفــاه کــه شــامل تمامــی 
ــت  ــه مدت هاس ــی ک ــی در جای ــا حت ــز دارد، ام ــود، تمرک ــی دوم می ش ــگ جهان ــس از جن ــاه پ ــای رف دولت ه
نظــام تکثرگــرا مســتقر شــده اســت، ماننــد آمریــکای شــمالی، نیــروی محرکــة اقتصاددانــان و کانون توجــه آنان، 
نظــام بازنشســتگی و تأمیــن  اجتماعــی اســت. در بریتانیــا، دیلنــات2 و همــکاران )1994( درمــورد پیش بینی هــای 
ــن  ــز سیاســت های بازنشســتگی جایگزی ــان و نی ــی زم ــن در ط ــه س ــوط ب ــد مرب ــای درآم اقتصــادی و الگوه
ــد، به شــدت  ــن حــوزه کار می کنن ــر آن هــا و ســایر کســانی کــه در ای ــد. اث ــه داده ان ــی ارائ به تفصیــل توضیحات
از ســوي کمیســیون عدالــت اجتماعــی )1994( پیگیــری شــد؛ ایــن کمیســیون را حــزب کارگــر بــه راه انداخــت.

نمونــة فعالیتــی مشــابه در ایاالت متحــده، اثــر ویلیامســن و پمپــل )1993( اســت کــه دغدغه هایــی برعکــس 
ــت های  ــارة سیاس ــوئد درب ــان و س ــا، آلم ــده، بریتانی ــات در ایاالت متح ــرور مطالع ــا م ــا ب ــات دارد. آن ه دیلن
ــا  ــد. آن ه ــنهاد می کنن ــوئد پیش ــان و س ــرای آلم ــدی را ب ــل جدی ــای تعدی ــن، فرمول ه ــتگی جایگزی بازنشس
مدعی انــد هــر دو ایــن کشــورها بــر تســهیم بــار مالــی میــان نســل ها تأکیــد دارنــد، امــا برداشتشــان از تســهیم 
بــار مالــی، هیــچ ارجاعــی بــه مباحــث اخالقــی نــدارد و تنهــا بــه معیارهــای کنونــی ارجــاع می دهنــد که تســهیم 
ــر«  ــای قابل تهات ــام »مزای ــا ن ــی ب ــنهاد نوین ــا پیش ــاب آن ه ــد. کت ــن می کن ــا را تضمی ــئولیت پرداخت ه مس
مطــرح می کنــد کــه بــه دارنــدگان یــک مزایــا )ماننــد مســتمری( اجــازه می دهــد بــه مزایــای دیگــری )ماننــد 

1. Yung-PingChen
2. Dilnot
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ــد. ــدت( بپیوندن ــای بلندم مراقبت ه
در آخریــن دهــة قــرن بیســتم، آشــکار شــد کــه یکــی از راه هــای نجــات نظــام بازنشســتگی فرمول بنــدی 
مجــدد بازنشســتگی اســت. جانســون )1997( ماننــد دیگــران پیشــنهاد می کنــد کــه بایــد بازنشســتگی منعطفــی 
ایجــاد کــرد کــه شــدنی و جــذاب باشــد و در آن ســن بازنشســتگی باالتــر بــرود و فرصــت نامحــدودی بــرای 
ادامــة کار فراهــم شــود. اگــر ایــن فرمول بنــدی رخ دهــد، امــکان چیــزی کــه او »برنامه ریــزی مالــی بــرای دورة 
ســوم زندگــی1« نامیــده اســت فراهــم می شــود؛ البتــه بــه مــدت دو دهــه در ایاالت متحــده چنیــن مناســباتی 
ــد،  ــاب می ده ــق انتخ ــالمندان ح ــه س ــا ب ــر نه تنه ــگام و انعطاف پذی ــتگی دیرهن ــت. بازنشس ــوده اس ــرار ب برق

بلکــه بــه لــزوم ادامــة شــغل بــرای برخــی از آن هــا احتــرام می گــذارد.
به تازگــي در پژوهش هایــی بــه پشــتیبانی دولــت، شــواهد پایــداری تأمیــن  اجتماعــی و نظام هــای بازنشســتگی 
بررســی شــده اســت. پژوهش هــای ســازمان ملــی تحقیقــات اقتصــادی2 )2004( در ایاالت متحــده و کمیســیون 
ــه بررســی روندهــای  ــن پژوهش هــا ب ــد. ای ــه داده ان ــا، گزارش هــای بســیار مهمــی ارائ بازنشســتگی3 و در بریتانی
ــداد ســالمندان  ــن دو عامــل تع ــد. ای ــاروری می پردازن ــرخ ب ــی شــامل افزایــش طــول عمــر و کاهــش ن بین الملل
ــای بازنشســتگی  ــان نظام ه ــد می ــای جدی ــا، همکاری ه ــن پژوهش ه ــنهاد ای ــد. پیش ــش می دهن ــه را افزای جامع
خصوصــی و عمومــی، بازنشســتگی دیرهنــگام )68 ســال به جــای 65 ســال در بریتانیــا( و ایجــاد ابزارهــای مالــی 

جدیــد اســت کــه برخــی از ایــن مــوارد می تواننــد، بــه شــکل پس انــداز اجبــاری بازنشســتگی باشــند.
ایــن تحلیــل بیشــتر بــر آمریــکای شــمالی، اروپــا و کشــورهای ثروتمندتــر متمرکــز بــوده اســت، امــا طیــف 
 )Burgess, 1969; Cowgill & Holmes, 1972, 1974( ــه ــرات مدرنیت گســترده ای از پژوهش هــا درمــورد تأثی
ــی و  ــوالت جمعیت ــورد تح ــق درم ــه تحقی ــدند ب ــوب مي ش ــومی محس ــه پیشترجهان س ــورهایي ک ــارة کش درب
ــه معمــواًل  ــا، »رهاکــردن  ســالمندان« ک ــن پژوهش ه ــج ای ــه اســت. براســاس نتای انســجام بین نســلی پرداخت
ــا کاســتی هایی  ــی اثبات شــده نیســت، ام ــی مطــرح شــده اســت، به صــورت تجرب ــورد کشــورهای آفریقای درم
Aboder- )کــه در مراقبــت از ســالمندان وجــود دارد، بیشــتر به دلیــل فقــر و اُفــِت اســتانداردهای زندگــی اســت 

ــای کنفوسیوســی آســیای شــرقی، گزارش هــا حاکــی از  in, 2006; Apt, 1987, 1993(. به طــور مشــابه در دنی

1. دورة ســوم زندگــی، دوره ای اســت کــه فــرد در حــال طــی کــردن آخریــن ســال های اشــتغال اســت و فرزندانــش دیگــر بزرگ شــده و بــا او 
ــان(. ــد )مترجم ــی نمی کنن زندگ

2. National Bureau of Economic Research
3. The Pensions Commissions
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تــداوم تعهــد بــه اصــل احتــرام بــه پــدر و مــادر1 اســت. پژوهش هــای مربــوط بــه خانواده هــای ژاپنــی، هــم در 
آمریــکا و هــم در ژاپــن )Hashimoto, 1996; Hashimoto & Ikels, 2005( نشــان می دهــد بــا وجــود ظهــور 
الگوهــای جدیــد خانــواده، افــراد بــه حمایــت از ســالمندان ادامــه می دهنــد. در چیــن کــه سیاســت تک فرزنــدی 
کــه بــه مــدل خانــوادة 4-2-1 مشــهور اســت، در اوایــل دهــة 70 میــالدی موجــب بي  تعادلــي بیــن نســل ها 
شــد، تــداوم و تغییــر جریــان دارد. چینی هــای جــوان هنــوز مســئولیت های ســنتی خویــش را قبــول دارنــد، امــا 
ــواری های  ــده دش ــد در آین ــالمند مجبورن ــای س ــن رو زوج ه ــد؛ از ای ــرف کنن ــا را برط ــی نیازه ــد تمام نمی توانن

.)Cai, 2007( بیشــتری را متحمــل شــوند

نتیجه گیری

ــواهد و  ــا، ش ــتخراج درون مایه ه ــوق، اس ــای ف ــی و نظریه ه ــون علم ــک از مت ــرور هری ــن در م ــة م دغدغ
باورهــای اصلــی بــود و هــدف مــن بررســی جامــع میان رشــته ای نبــود. از ایــن مســئله آگاهــم کــه بــا انجــام 
چنیــن کاری، بســیاری از درون مایه هــای مهــم و مرتبــط نادیــده گرفتــه می شــوند. در پژوهــش حاضــر، دربــارة 
ــه اشــتراک گرایی2 تنهــا به عنــوان مرجعــي گــذرا  ــا نســلی بحــث نشــده و ب شــکل گیری گروه هــای ســنی ی
اشــاره شــده اســت و هیــچ بررســی دقیــق و مفصلــی از اقتصــاد برنامــة تأمیــن اجتماعــی صــورت نگرفتــه 
ــتگی  ــای بازنشس ــی و نظام ه ــاه اجتماع ــارة رف ــتی درب ــای فمنیس ــی از نقده ــدازة کاف ــن به ان ــت. همچنی اس

اســتفاده نشــده اســت.
از دیــدگاه مــن و دیویــد ســلبورن )1994( احیــای مفهــوم شــهروندی مالحظات اخالقــی و بازتعریــف آزادی و 
وظیفــه ضــرورت دارد. مــن نمی توانــم بــا نگرانــی او از بابــت نظــم مدنــی کامــاًل موافقــت کنــم، امــا هرگونه ســر 
و کار داشــتن بــا عدالــت بین نســلی بایــد بــه قــدرت جامعــه ای کــه متعهــد اســت بــه نســل های آینــده خدمــات 
ارائــه کنــد توجــه داشــته باشــد؛ یعنــي مــن هــم بــا آگاهــی بــه اینکــه قــرارداد نســلی را نمی تــوان بــرای تمامــی 

دوران تنظیــم کــرد و بایــد پذیــرای بازنگــری باشــد، بــا مفهــوم حرکــت نســلی الســلت موافقم.
بــا ایــن حــال مؤلفه هــای ایــن قــرارداد جدیــد، بایــد در چارچــوب ایــن دانــش مطمئــن تعریف شــود کــه تعهد 
اصلــی ایــن قــرارداد )درآمــد و مراقبــت کافــی بــرای ســالمندان( حقــي مانــدگار اســت. یکــی از پیش نیازهــای 
قــرارداد اجتماعــی جدیــد، پذیــرش فنــا در زمــان ســالمندی، و صحبت کــردن و برنامه ریــزی درمــورد وابســتگی 

1. Filial Piety
2. Communitarianism
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احتمالــی در دورة چهــارم زندگــی1 اســت. بــا ایــن حــال ایــن قــرارداد به مثابــه پیش گفت  وگویــی ضــروری بــرای 
گفت وگــوی بین نســلی مســتمر، امــا خامــوش در ســطح اجتماعــی و فــردی عمــل خواهــد کــرد. ایــن قــرارداد 
ــا  ــن فراینده ــه در آن ای ــیوه هایی اســت ک ــالمندی و ش ــان س ــت در زم ــِت کرام ــت و دریاف ــة تربی ــارة ارائ درب
ــق  ــن طری ــوند. از ای ــل می ش ــق تبدی ــک ح ــه ی ــرگ ب ــات و م ــان حی ــویه در زم ــای دوس ــق دهش ه از طری

می تــوان بــدون ایجــاد بحــران و منازعــات نســلی عمــده، بازنگــری جزئیــات را پیــش بــرد.
متــون علمــی گســترده ای کــه درمــورد شــکل گیری خانــواده و مراقبت هــای خانــواده وجــود دارد مــن را بــه 
ایــن بــاور ســوق می دهــد کــه ایــن مرکزی تریــن نهــاد جوامــع بشــری، دســتخوش زوالــی منتهــی بــه نابــودی 
نیســت. برعکــس، تغییــرات و گوناگونــی آن بیشــتر بــه تقویتــش می انجامنــد و گزینه هــای بیشــتری پیــِش پایــش 
می گذارنــد. اگرچــه انتقــاالت کمکــِی بین نســلی از نظــر نــوع، تعــداد دفعــات و شــکل متفاوت انــد، امــا براســاس 
ــوادة  ــر، خان ــِر اخی ــد. براســاس پژوهش هــای پیچیده ت ــوز وجــود دارن ــاالت هن ــن انتق ــی، ای ــی کاف شــواهد تجرب
مــدرن در هرکجــای دنیــا، کوچک تــر شــده و بــرای هدایت کــردِن تــواِن افــراد بــه ســوی مراقبــت از ســالمندان 
منابــع کمتــری دارد. همان طــور کــه سیلورســتاین )2006( به درســتی خالصــه کــرده اســت: »اگــر ارائــة خدمــات 
عمومــی بــه گروه هــای وابســته، بــه آخریــن حــد خــود رســیده یــا از آن گذشــته اســت، دســت کم در حــال حاضــر و 
پیــش از آنکــه نســل بیش زایــی دوبــاره دنیــا را تغییــر دهــد، دالیــل محکمــی بــرای بــاور بــه ایــن مهــم وجــود دارد 

کــه نســل ها هنــوز در مســیر زندگــی بــا یکدیگــر در حــال حرکت اند-اگرچــه بــا دشــواری بیشــتر«.

پرسش هایی برای بحث

1. پژوهــش تجربــی جانســون درمــورد تغییــرات روابــط درون خانــواده ای را خالصــه کنیــد. آیــا نســل های 
ــد؟ ــا کرده ان ــود را ره ــن خ ــر والدی جوان ت

2. دربــارة گفته هــای جانســون درمــورد مفاهیــم انســجام خانــواده، تبــادل اجتماعــی و قــرارداد بین نســلی 
بحــث کنیــد.

3. دیدگاه اقتصاد سیاسی درمورد روابط نسلی چیست؟
4. برخــی از تغییراتــی را کــه در روابــط درون خانــواده ای کشــورهای درحال توســعه در حــال رخ دادن اســت 

ــرح دهید. ش
ــا  ــان ب ــل ها همچن ــا نس ــه »آی ــد ک ــرح می کن ــش را مط ــن پرس ــون ای ــل، جانس ــن فص ــوان ای 5. در عن

1. دوره ای که اشتغال به پایان می رسد و بازنشستگی آغاز می شود )مترجمان(.
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ــا اســتفاده از پژوهــش تجربــی جانســون و اصولــی کــه بــه نظــر او بایــد روابــِط  یکدیگــر رهســپارند؟« ب
بین نســلی را هدایــت کننــد، به طــور گروهــی بــا دانشــجویانی کــه معتقدنــد خانواده هــا دیگــر از یکدیگــر 

ــید. ــته باش ــاه داش ــی کوت ــن موضــوع گفت وگوی ــون ای ــد، پیرام ــت نمی کنن حمای
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4. آیندة بیمة اجتماعی: ارزش ها و وابستگی متقابل نسلی1

اریک آر. کینگسان2، جان ام. کرنمن3 و آماندا ال. توره-نُرتن4

ــِی  ــا مشــکِل توانای ــه مســئلة تأمین مالــی ی ــه آینــدة تأمیــن  اجتماعــی کــه معمــواًل به مثاب مباحــث مربــوط ب
ــان  ــوازِن می ــوان می شــود، درواقــع بحــث و جــدل درمــورد ارزش هــای اجتماعــی و ت ــی ایــن برنامــه عن مال
ــق  ــد از طری ــه بای ــد و ریســک هایی ک ــرف کنن ــراد و خانواده هایشــان برط ــد اف ــه بای ریســک هایی اســت ک
ســازوکارهای اجتماعــی ماننــد برنامه هــای بیمــة اجتماعــی رفــع شــوند. بــه بیــان ســاده، بحــث درمــورد ایــن 
ــی و  ــن  اجتماع ــد تأمی ــی، مانن ــة اجتماع ــی بیم ــای کنون ــِی برنامه ه ــادل مال ــه به منظــور ایجــاد تع اســت ک
ــده  ــال و در آین ــی، در ح ــای خصوص ــی و رویه ه ــت های عموم ــق سیاس ــد از طری ــه می خواه ــر، جامع مدیک

ــرار دهــد.  ــر دوش خانواده هــا ق ــدر ریســک مضاعــف ب چق
بحــث و جــدل درمــورد فردگرایــی و وابســتگی، کــه بســیار شــبیه بــه ناهم خوانــی بیــن ارزش هــای متضادی 
ــوده  ــا ایــن کشــور همــراه ب ــون اکثریــت5 و حقــوق حمایــت از اقلیت هاســت، نســل های متمــادی ب چــون قان
اســت. طــی دهــة اخیــر، رونــد به گونــه ای بــوده کــه ریســک های عظیمــی بــر دوش افــراد و خانواده هایشــان 

قــرار داده شــده اســت. ایــن تغییــر در مــوارد زیــر مشــهود اســت:
ــه  ● ــی اســت؛ رویکــردی ک ــای درمان ــه اینکــه رویکــرد بازارمحــور راه حــل کاهــِش هزینه ه ــاد ب اعتق

ــه ای،  ــای بیم ــی حمایت ه ــن تدریج ــن رفت ــی، از بی ــای درمان ــة بیمه ه ــش حق بیم ــب افزای موج
ــی بازنشســتگان و افزایــش تعــداد افــرادی کــه بیمــه  کاهــش پشــتیبانی شــرکت ها از مزایــای درمان

ــد شــده اســت. ندارن
گــذار از طرح هــای بازنشســتگی مزایــای  معیــن بــه حق بیمــة معیــن و از ایــن طریــق، وابســته کردن  ●

ــازار ســرمایه و  ــانات ب ــان، نوس ــات ســرمایه گذاری کارکن ــه تصمیم ــد بازنشســتگی خصوصــی ب درآم
ــد. ــن رخ می ده ــای معی ــای مزای ــش از آنچــه در طرح ه شــرایط اقتصــادی، بی

1. این فصل با توجه به اثر پیش تر نگارش شدة زیرنوشته شده است:
Cornman and Eric Kingson in Cornman, J. C., Kingson E. R., & Butts D. (May/June 2005). Should we be 
our neighbors’ keeper? Church and Society, journal of the Presbyterian Church USA )Special Issue on the 
Social Compact), pp. 34–41.
2. Eric R. Kingson
3. John M. Cornman
4. .Amanda L. Torre-Norton
5. Majority Rule
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تغییــر ســاختار نیــروی کار، از ســاختار مشــاغل پایــدار بــه ســاختار بی ثباتــی شــغلی و اقتصــادی به دلیــل  ●
برون ســپاری و حــذف یــا تغییــر ســاختار مشــاغل. احتمــال بســیاری دارد کــه کارکنــان امــروزی چنــد 
شــغل را در طــی دوران کاری خــود تجربــه کننــد و از ایــن رو ممکــن اســت نوســانات درآمــد خانــواده 

بســیار زیــاد باشــد.
شکاف فزایندة درآمدی که پولدارها را پولدارتر می کند و مابقی را به سمت فقر می کشاند. ●
کاهــش هزینه هــای دولــت و مزایــای مدیکــر، مدیکیــد، کوپــن غــذا1، تحصیــالت دانشــگاهی و دیگــر  ●

ــه  ــده ک ــم و فزاین ــاالنة عظی ــل کســری های س ــدرال، به دلی ــی و ف ــی دولت ــاه اجتماع ــای رف برنامه ه
عمدتــاً ناشــی از تخفیف هــای مالیاتــی بــه نفــع آمریکایی هــای ثروتمنــد یــا مخــارج جنــگ اســت.

آشــکار اســت کــه ایــن مباحــث در زمانــی رخ داده اســت کــه فشــار بــر بســیاری از خانواده هــا تشــدید شــده 
اســت و در آینــده ای نه چنــدان دور نیــز بیشــتر خواهــد شــد.

 -)OASDI( 2طــرح خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی- برنامــة بیمــة ازکارافتادگــی و ســالمندان بازمانــده
نمونــه ای از تــالش بــرای انتقــال ریســک های بیشــتر بــه افــراد و خانواده هایشــان در سراســر زندگــی آن هاســت. 
حامیــان خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، در حــال حاضــر رویکــرد ســنتی وابســتگی متقابــل3 را بــه چالــش 
می کشــند. ایــن وابســتگی رویکــرد بیمــة اجتماعــی اســت و هــدف آن ارائــة حمایــت گســترده در مقابــل از بیــن 
رفتــن درآمــد به دلیــل بازنشســتگی، ازکارافتادگــی یــا مــرگ کارگــر اســت. طرفــداران خصوصی ســازی تأمیــن  
اجتماعــی کــه بــا چارچــوب »جامعــة مالکیــت« )جایــی کــه فردگرایــی بــر مســئولیت جمعــی چیــره می شــود( 
ــن رویکــرد موجــب  ــد. ای ــت می کنن ــه حمای ــن برنام ــا بخشــی از ای موافــق هســتند، از خصوصی ســازی کل ی
 Cornman, Kingson &( تضعیــف ســاختار ســنتی و ارزش هــای نهفتــه در برنامــة تأمیــن  اجتماعــی می شــود

.)Butts, 2005
ــودی انســجام –  ــال ناب ــازی ریســک، احتم ــود فردی س ــه س ــوازن ب ــم  زدن ت ــر  ه ــا ب ــن، ب ــر ای ــزون ب اف
ــاه  ــرای رف ــی ب ــت و به طورکل ــی اس ــن  اجتماع ــای تأمی ــه در ذات برنامه ه ــلی ک ــدة - میان نس ــد معاه بخوانی
اجتماعــی و پیشــرفت حیاتــی اســت، افزایــش خواهــد یافــت. شــماری از برنامه هــای بیمــة اجتماعــی کشــور 
نیازمنــد تغییــر هســتند کــه از ایــن میــان تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر در اولویــت قــرار دارنــد؛ البتــه بــرای تکمیل 

1. Food Stamps
2. Old-Age Survivors and Disability Program
3. Interdependent
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منابــع مالــی تأمیــن  اجتماعــی و آماده ســازی آن بــرای قــرن بعــدی، راه حل هــای عملــی و زمــان کافــی وجــود 
 Altman, 2005; Ball, 1998; Ball, 2006; Diamond & Orszag, 2005; Herd & Kingson, 2005;( دارد
Reno & Lavery, 2005; Schulz & Binstock, 2006; Steuerle & Bakija, 1994; White, 2001(. حــل 
مشــکالت مالــی مدیکــر در درازمــدت احتمــااًل نیازمنــد اصــالح رویکــرد کلــی مراقبت هــای درمانــی ایــن برنامــه 

ــت. ــده اس در ایاالت متح
ــث و  ــد و بح ــی را دارن ــه ارزش های ــاِب چ ــار بازت ــا انتظ ــن برنامه ه ــکا از ای ــردم آمری ــه م ــد ک ــد دی بای
ــر  ــود. از نظ ــاز ش ــا آغ ــن ارزش ه ــر ای ــز ب ــا تمرک ــی ب ــن مشــکالت حیات ــای ای ــورد راه حل ه مشــاجره ها درم
مــا بحــث و مشــاجره ها بایــد بــرای مســئولیت جمعــی و وابســتگی متقابــل نســل ها و رفــاه درازمــدت جامعــه 

اهمیــت بســیار زیــادی قائــل باشــند.
مــا بــرای بیــان اســتدالل های خــود، رویکــرد »بیمــة اجتماعــی« دربــارة امنیــت درآمــد را تعریــف مي کنیــم 
و فلســفة بیمــة اجتماعــی را توضیــح می دهیــم. ایــن کار را بــا تأکیــد بــر ارزش هایــی کــه سیاســت های بیمــة 
اجتماعــی براســاس آن هــا شــکل گرفته انــد و چگونگــی بازتــاب آن ارزش هــا در ســاختار، کارکــرد و مزایــای بیمة 
ــم  ــان مي کنی ــه، بی ــوان نمون ــی به عن ــن  اجتماع ــة تأمی ــی برنام ــا بررس ــپس ب ــم. س ــام می دهی ــی انج اجتماع
ــد.  ــت می کن ــا را تقوی ــی و آن ه ــل ها را عمل ــل نس ــتگی متقاب ــه و وابس ــه رابط ــی چگون ــة اجتماع ــه بیم ک
دیــدگاه بنیــادی طرح هــای خصوصی ســازی و هــدف راهبــردی آن هــا ایــن اســت کــه به منظــور دســتیابی بــه 
پیشــرفت اجتماعــی، فردی ســازی ریســک از تســهیم ریســک و انســجام بین نســلی اساســی تر اســت. در ادامــه 
توضیــح خواهیــم داد کــه چگونــه طرح هــای پیشــنهادی بــرای خصوصی ســازی اساســاً مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه 
و طرفــدار آن اســت. ارزش هایــی وجــود دارنــد کــه در بحث هــای آینــده پیرامــون سرنوشــت بیمــة اجتماعــی در 
معــرض خطــر قــرار خواهنــد گرفــت. درپایــان نتیجــه مي گیریــم کــه نیــاز اســت سیاســت گذاران، تحلیلگــران 
و عمــوم مــردم درمــورد ایــن ارزش هــا آمــوزش ببیننــد. درحقیقــت ایــن ارزش هایــی کــه کشــور مــا می خواهــد 
ــا  ــات طرح ه ــای اصالح ــی و پیامده ــای مال ــدازة تحلیل ه ــت کم به ان ــا دس ــرای م ــد ب ــد، بای ــان ده ترویجش
بــرای مزایــای بیمــه ای اهمیــت داشــته باشــد، امــا ابتــدا بیانیــه ای مختصــر و شــاید قانع کننــده دربــارة دالیــل 

ــم. ــه می کنی ــه ارائ ــود جامع ــاه و بهب ــرای رف اساســی بودن انســجام بین نســلی ب

وابستگی متقابل نسل ها

ــا وجــود اینکــه هیچ کــس یــا هیــچ نســلی به تنهایــی موفقیــت را تجربــه نکــرده اســت، مفهــوم اســتقالل  ب
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فــردی در ایــن کشــور مقبولیــت گســترده ای دارد. تمــام افــرادی کــه بــه قــول خودشــان خودســاخته هســتند، 
داراي والدیــن، معلــم، همــکار، مشــتری، علمــی کــه از نســل های گذشــته بــه آن هــا منتقــل شــده اســت و... 
ــی  ــات1 کنون ــاد اطالع ــه اقتص ــرای نمون ــته اند. ب ــش داش ــا نق ــت آن ه ــا در موفقی ــام این ه ــه تم ــد ک بوده ان
کــه بــرای بســیاری از کارگــران اشــتغال زایی مي کنــد و بــرای بســیاری از ســرمایه گذاران ثــروت  فــردی بــه 
ارمغــان مــی آورد، تاحــدی محصــول هزینه هــای دولتــی بــرای تحقیــق و توســعة رایانه هــا و اینترنــت اســت2.

ــدگاری  ــن اجتماعی-رشــد و مان ــارة سرنوشــت تأمی ــل بحــث و جــدل درب برخــالف انتظــار یکــی از دالی
ــته در  ــر و گذش ــال حاض ــل های ح ــه نس ــت ک ــلی3 اس ــاالت بین نس ــول انتق ــالمندان- محص ــت س جمعی
ــم  ــیار مه ــای بس ــر حوزه ه ــالت و دیگ ــادی، تحصی ــعة اقتص ــی، توس ــالمت عموم ــش، س ــای پژوه حوزه ه
ــای  ــوان مصداق ه ــتند، به عن ــالمندان هس ــت س ــه در خدم ــی ک ــی و برنامه های ــوزش عموم ــد. آم انجــام داده ان
ــی و  ــاالت بین نســلی در حــوزة عموم ــد. انتق ــه خــود اختصــاص داده ان ــا را ب ــادل بین نســلی، عمــدة بحث ه تب
خصوصــی و در ســطوح اجتمــاع و خانــواده رخ می دهنــد. انتقــاالِت بین نســلِی عمومــی شــامل مخــارج مربــوط 
ــت و  ــت از محیط زیس ــش، حفاظ ــاخت ها، پژوه ــر زیرس ــا و دیگ ــی، خیابان ه ــای درمان ــوزش، مراقبت ه ــه آم ب
امــور دفاعــی اســت. درحقیقــت، نام بــردن از مخــارج عمومــی کــه تبــادل منابــع و منافــع نســل های متعــددی 
در آن رخ نــداده باشــد، کار ســختی اســت. در ســطح جامعــه، مزایــای توســعة اقتصــادی، هنجارهــای فرهنگــی و 
ــطح  ــد. در س ــال می یاب ــل ها انتق ــن نس ــان بی ــی زم ــده ط ــی اندوخته ش ــای عال ــا و فناوری ه ــا، دانش ه هنره
ــت  ــواده مراقب ــالمند خان ــراد س ــا و اف ــد، از نوه ه ــرورش می دهن ــدان را پ ــا فرزن ــل ها در خانواده ه ــواده، نس خان

می کننــد و ارث به جــای می گذارنــد.
ــی  ــول زندگ ــی در ط ــا نیازهای ــا ب ــراد و خانواده ه ــه در آن اف ــت ک ــته اس ــه ای هم بس ــده جامع ایاالت متح
مواجــه می شــوند کــه تنهــا دیگــر افــراد یــا نهادهــای اجتماعــی آن هــا را بــرآورده مي کننــد. همچنیــن در ایــن 
ــی اســت.  ــری حیات ــان ام ــراد و کشــور در طــول زم ــداوم و پیشــرفت اف ــرای ت ــاالت بین نســلی ب ــه انتق جامع
ــرای  ــاالِت بین نســلی( ب ــی )انتق ــی و خانوادگ ــر نســل های اجتماع ــا در سراس ــش و ارزش ه ــع، دان ــادل مناب تب
پیشــرفت و ســعادت افــراد، خانواده هــا و جوامــع ضــروري اســت. رابــرت بــال، چهــرة سرشــناس توســعة تأمیــن  

1. Information Economy
2. بنابرایــن کســانی کــه بــا رونــق ناگهانــی اقتصــاد اطالعــات، بــه یــک تاجــر، مدیــر، ســرمایه گذار و... موفــق بــدل شــده اند، ایــن توفیــق را 
مدیــون ســاختارهای فرافــردی و مجموعــه ای از تصمیمــات در ســطح اقتصادسیاســی و امکانــات و موقعیت هــای پیچیــده ای هســتند کــه امــکان 

فعالیــت اقتصــادی آن هــا را فراهــم کــرده اســت )مترجمــان(.
3. intergenerational transfers
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ــا زمــان مرگــش در ســال 2008، مختصــر و مفیــد بیــان می کنــد کــه: اجتماعــی از اواخــر ســال 1940 ت
ــتاده ایم.  ــین ایس ــل های پیش ــر دوش نس ــا ب ــة م ــته ایم. هم ــون گذش ــتیم مدی ــه هس ــه را ک ــتِر آنچ بیش
آن هــا بــا ســاخت مــدارس ایده آل هــای یــک جامعــة تحصیل کــرده را بنــا نهادنــد. کتــاب  نوشــتند، شــیوه های 
علمــی تفکــر را ایجــاد کردنــد، ارزش هــای اخالقــی و معنــوی را انتقــال دادنــد، ایــن کشــور را کشــف و گســترش 
دادنــد، آزادِی آن را بــه دســت آوردنــد )و از آن محافظــت کردنــد( اتحــاد آن را حفــظ کردنــد، جنگل هــای آن را 
ــه اختــراع فناوری هــای جدیــدی پرداختنــد.  ــد و ب پاک ســازی و راه آهن هــا و کارخانه هــای آن را تأســیس کردن
از آنجــا  کــه مــا بــه گذشــتگان بســیار مدیونیــم، وظیفــه داریــم جهــان را کمــی بهتــر از زمانــی کــه آن را تحویــل 
گرفتیــم بــه نســل بعــدی منتقــل کنیــم تــا آن هــا کــه پــس از مــا می آینــد و بــر شــانه های مــا پــا می گذارنــد، 
 Kingson, Hirshorn, & Cornman, 1986,( بتواننــد جلوتــر را بهتــر ببیننــد و بــه نوبــة خــود بهتــر عمــل کننــد

.)p.24-25

رویکرد و فلسفة بیمة اجتماعی

ــا همســر،  ــد مــرگ والدیــن ی ــد شــد؛ مانن ــه رو خواهن ــع مهــم زندگــی روب ــا ریســک های وقای ــراد ب تمــام اف
ــک  ــه کم ــک ها را ب ــن ریس ــع، ای ــراد و جوام ــام اف ــن کار. تم ــات حی ــالمندی و صدم ــکاری، س ــاری، بی بیم
ــن  ــراد ای ــوِد اف ــطح، خ ــن س ــد. در بنیادی تری ــرف می کنن ــی برط ــا عموم ــدد خصوصــی ی ــازوکارهای متع س

ــد. ــت می کنن ــت دریاف ــت و حمای ــواده، مراقب ــرف خان ــا از ط ــوند ی ــل می ش ــک ها را متحم ریس
ــه  ــند ک ــانس باش ــدر خوش ش ــا آن ق ــد ی ــی بخرن ــة خصوص ــد بیم ــراد می توانن ــی، اف ــش خصوص در بخ
کارفرمایــان از آن هــا حمایــت کنــد. در مقابــل، بخــش عمومــی بــرای کمــک بــه افــراد در مقابلــه بــا چنیــن 
ــد.  ــد بیمــة ســالمت می کن ــه خری ــور ب ــه افــراد را مجب ــرای نمون ریســک هایی، ســازوکارهای مختلفــی دارد؛ ب
ــا تشــویق می کننــد )ماننــد مخــارج مالیاتــی بازنشســتگی های  در ایالــت ماساچوســت کارفرمایــان را مجبــور ی
ــد بیمــة اجتماعــی،  ــرای آن هــا برنامه هــای رفاهــی مانن ــد و ب ــان خــود حمایــت کنن خصوصــی( کــه از کارکن

مدیکیــد و درآمــد حمایتــی مکمــل1 فراهــم کننــد.
ــه  ــی ارائ ــک های معین ــال ریس ــی در قب ــادی، حمایت های ــت اقتص ــارة امنی ــی درب ــة اجتماع ــرد بیم رویک
می دهــد کــه ممکــن اســت بــر منابــع مالــی افــراد و خانواده هــای آن هــا به شــدت تأثیرگــذار باشــد. برخــالف 
ــة  ــای بیم ــدف برنامه ه ــد، ه ــرف می کنن ــرعت برط ــدید را به س ــی ش ــکالت مال ــه مش ــی ک ــای رفاه برنامه ه

1. Supplemental Security Income
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اجتماعــی )مدیکــر، تأمیــن اجتماعــی، بیمــة بیــکاری و بیمــة غرامــت کارگــر1( پیشــگیری از مشــکالت مالــی در 
طــول زمــان اســت. بیمــة اجتماعــی کــه بنیــان آن اصــل پوشــش فراگیــر اســت، ابــزاری اجتماعی برای تســهیم 
ــا به کارگیــری اصــول بیمــه ای، هزینه هــا و ریســک های پوشــش )ازجملــه درمــان  ریســک فراهــم می کنــد. ب
و بیمــة عمــر( میــان جمعیتــي گســترده )تقریبــاً کل جمعیــت کارگــر در آمریــکا( تقســیم می شــود. بیمــة اجتماعی 
ــراد و خانواده هایشــان  ــرای اف ــز و کارمحــور در طــی ســال ها، ب ــال دریافــت حــق  بیمه هــای نســبتاً ناچی در قب
 Altman, 2005; Ball, 1998;(ــند ــان باش ــده در ام ــک های پیش بینی ش ــه از ریس ــد ک ــم می کن ــتری فراه بس

.)Diamond & Orszag, 2005; Schulz & Binstock, 2006; Steuerle & Bakija, 1994; White, 2001
دریافــت مزایــا معمــواًل بــه حــق  بیمه هــای کارکنــان و یــا کارفرمایــان بســتگی دارد. حــق دریافــت مزایــای 
ــد  ــد درآم ــی )مانن ــای رفاه ــالف برنامه ه ــود. برخ ــوب می ش ــب« محس ــق مکتس ــک »ح ــی ی ــة اجتماع بیم
ــد  ــون وســع )شــامل ســنجش درآم ــه آزم ــاز ب ــد شــرایط شــدن، نی ــرای واج ــد(، ب ــل و مدیکی ــی مکم حمایت
ــه  ــا به مثاب ــة مزای ــتگی و ارائ ــری از وابس ــا جلوگی ــی ب ــن  اجتماع ــان، تأمی ــن می ــت. در ای ــا( نیس ــا دارایی ه ی
ــِی اقتصــادی، کرامتِ انســانی  ــراد و خانواده هایشــان از ناامن ــن حــال محافظــت از اف »حــق مکتســب« و درعی
.)Ball, 2000; Kingson & Schulz, 1997; Schulz & Binstock, 2006( ــد ــود می بخش ــران را بهب مزایابگی

ــاری اســت.  ــد. مشــارکت در بیمــة اجتماعــی اجب ــاوت مهمــی دارن بیمــة اجتماعــی و بیمــة خصوصــی تف
ــه  ــد این گون ــة بیمــة اجتماعــی بای ــي برنام ــات مال ــن حفــظ ثب ــی و همچنی ــت گســترده و کاف به منظــور حمای
ــت چین«2می کنند  ــک ها« را »دس ــن ریس ــوددهی »بهتری ــدف س ــا ه ــی ب ــة خصوص ــرکت های بیم ــد. ش باش
ــد  ــا ح ــند( و ت ــته باش ــوددهی را داش ــترین س ــه بیش ــد ک ــتری هایی را برگزینن ــند مش ــال می کوش ــرای مث )ب
ممکــن »بدتریــن ریســک ها« )بــرای مثــال مشــتریاِن پرهزینــه( را تحــت پوشــش بیمــة خــود قــرار نمی دهنــد. 
ــرای  ــد؛ ب ــود دور نمی کنن ــد« را از خ ــة خصوصــی »ریســک های ب ــی برخــالف بیم ــة اجتماع ــای بیم برنامه ه
نمونــه افــرادی کــه احتمــال دارد ازکارافتــاده شــوند یــا نیــاز بــه عمــل جراحــی پرهزینــه دارنــد. درنتیجــه اگــر 
درمــورد نظــاِم بیمــة اجتماعــی امــکان حــذف »ریســک های خــوب« وجــود داشــته باشــد3 درنهایــت ثبــات مالــی 
ــد  ــد ش ــور خواهن ــی مســاعدتی مجب ــای رفاه ــردازاِن برنامه ه ــالوه مالیات پ ــد داد. به ع ــود را از دســت خواه خ

1. Worker’s Compensation
2. Cherry Pick

ــه  ــه آن را به صرف ــراد کم هزین ــوند )اف ــو ش ــند در آن عض ــل باش ــه مای ــراد پرهزین ــط اف ــد و فق ــاری باش ــدن در آن اختی ــر بیمه ش ــی اگ 3. یعن
ــان(. ــد )مترجم ــد ش ــام آور خواه ــا سرس ــم و هزینه ه ــا ک ــق بیمه ه ــت(، ح ــد یاف نخواهن
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 Ball, 2000; Kingson & Schulz, 1997;( کســاني را کــه از بیمــة اجتماعــی محــروم شــده اند1 نجــات دهنــد
.)Schulz & Binstock, 2006

»کفایــت اجتماعــی« )بــه ایــن معنــا کــه مزایــا بایــد نیازهــای اساســی جمعیــت مــورد حمایــت را بــرآورده 
ــا و  ــات خانواده ه ــه ثب ــت انســانی و کمــک ب ــظ کرام ــی، حف ــاه عموم ــن رف ــداف اجتماعــی تأمی ــا اه ــد( ب کن
ــدة بیمــة اجتماعــی محســوب مي شــود. دلیــل اصلــی بیمــة اجتماعــی  جامعــه همــراه اســت و اصــل پیش برن
ــت در  ــة محافظ ــت )Hohas, 1996(. وظیف ــترده اس ــی و گس ــِی کاف ــِت مال ــراری امنی ــة برق ــی، دغدغ عموم
ــرار  ــی ق ــازوکارهای خصوص ــر س ــا و دیگ ــر دوش خانواده ه ــت ب ــن اس ــده ممک ــک های شناخته ش ــر ریس براب
ــال، پس اندازهــای خصوصــی، بیمــة خصوصــی و برنامــة IRAs(. در ایــن صــورت بســیاری  ــرای مث ــرد )ب بگی
از خانواده هــا در عــذاب خواهنــد بــود؛ زیــرا چنیــن ســازوکارهایی حمایتــی گســترده و فراگیــر ارائــه نمی کننــد.

اگرچــه اهمیــت »برابــری فــردی« - کــه بــا پرداخــت حق بیمــة بیشــتر مزایــای بیشــتری دریافــت خواهــد 
شــد- از »کفایــت اجتماعــی« کمتــر اســت، برابــری فــردی نیــز بــر ســاختار برنامه هــای بیمــة اجتماعــی تأثیرگــذار 
اســت. بــه ایــن دلیــل مزایــای بیمــة اجتماعــی بــا حق بیمــه ارتبــاط دارد؛ بــرای مثــال در تأمیــن  اجتماعــی افــرادی 
کــه همــواره در کارهــای پردســتمزد فعالیــت کرده انــد- مالیــات حقــوق و دســتمزد باالتــری پرداخــت کرده انــد- 
مزایــای ماهیانــة باالتــری دریافــت می کننــد؛ البتــه افــرادی نیــز کــه ســال های بســیار در کارهایــی بــا دســتمزد 
پاییــن یــا متوســط فعالیــت کرده انــد، از مزایایــی برخــوردار مي شــوند کــه از دستمزدشــان بیشــتر اســت و بــا مالیات 

حقــوق و دســتمزدی کــه پرداخــت کرده انــد مرتبــط اســت. ایــن امــر نشــان دهندة اصــل کفایــت اســت.
فرمــول محاســبة مزایــای تأمیــن  اجتماعــی به گونــه ای اســت کــه افــراد کم دســتمزد را از ریســک کارهــای 
ــای  ــد، مزای ــرادی کــه دریافتی هــای بیشــتری دارن ــاً اف ــد. اگرچــه عموم درازمــدت و ســخت محافظــت می کن
ــادي از  ــای افزایشــی تأمیــن  اجتماعــی مقــدار زی ــد، فرمــول محاســبة مزای ــه بیشــتری دریافــت می کنن ماهیان
ــد.  ــن می کن ــرای کارگــراِن کم درآمــد و دارای درآمــد متوســط جایگزی دریافتی هــای پیــش از بازنشســتگی را ب
ایــن ویژگــي تعدیــل دســتمزد فرمــول محاســبة مزایــای تأمیــن اجتماعــی، مقادیــر تقریبــاً ثابتــی از دریافتی هــای 
پیــش از بازنشســتگی را بــرای افــرادی بــا دریافتی هــای متفــاوت جایگزیــن می کنــد. کارگــران کم درآمــد اگــر 
واجدشــرایط شــوند، حــدوداً 56 درصــد درآمــد پیــش از بازنشســتگی خــود را دریافــت خواهنــد کــرد. ایــن رقــم 
 Ball,( بــرای کارگرانــی بــا درآمــد متوســط حــدود 42 درصــد و بــرای کارگــران پردرآمــد حــدود 27 درصــد اســت

.)1998; Cornman, Kingson & Butts, 2005; Kingson, Hirshorn & Cornman, 1986
1. به فقرای مساعدت بگیر بدل  شده اند )مترجمان(.
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برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، بــه ناگزیــر بازتــاب دغدغــة مالیات پــردازان، اقتصاددانــان و سیاســت مداران نیــز 
محســوب مي شــود. در بیشــتر برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، مالیات هــای حقــوق و دســتمزد و دیگــر درآمدهــای 
اختصاصــی، بــه صندوق هــای امانــی اختصاصــی واریــز و تنهــا بــرای برنامــه و مزایــا هزینــه می شــوند. در ایــن 
میــان، از راهکارهــای حفاظتــی بســیاری به منظــور تضمیــِن ثبــات مالــی ایــن برنامــه اســتفاده می شــود. در ایــن 
برنامــه، یــک سیســتِم هشــداردهندة فــوری شــکل گرفتــه کــه شــامل نظــارت قانونــی، گزارش هــای ســاالنة 
ــی  ــائل مال ــت و مس ــان اس ــتقل کارشناس ــای مس ــا و هیئت ه ــی آکچوئری ه ــه و بررس ــمی برنام ــات رس مقام
ــة  ــای بیم ــی برنامه ه ــالمت مال ــداوم و س ــد )Board of Trustees, 2008(. ت ــرل می کن ــع کنت گاه گاه را به موق
اجتماعــی به دلیــل وجــود قــدرت مالیاتــی و مدیریتــی دولــت و منفعــت شــخصی رهبــران سیاســی و مــردم در 

محافظــت از مزایــای وعده داده شــده تضمیــن شــده اســت.
اصــل اساســی رویکــرد بیمــة اجتماعــی، معاهــدة بین نســلی اســت. جــی. داگالس بــراْون1 )1898( اقتصاددان 
و رئیــس دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه پرینســتون2 و طــراح خدمــات بیمــة ســالمندی در قانــون تأمیــن  
اجتماعــی 1935، بــه شــیوایی دربــارة پیمانــی ضمنــی در بیمــة اجتماعــی ســخن می گویــد؛ پیمانــی برخاســته 
ــای  ــان مبن ــن پیم ــة او، ای ــه گفت ــود تمــدن اســت. ب ــی از تاروپ ــه جزئ ــل ک ــق مســئولیت متقاب از حــس عمی
مشــترک »تعهــد بنیادیــن دولــت و شــهروندان در دوره هــای تاریخــی مختلــف نســبت بــه حفــظ یــک نظــام 
ــه  ــی ک ــخاص سرشناس ــر اش ــراون و دیگ ــت )Brown, 1977, p. 31-32(. ب ــارکتی« اس ــی مش ــة اجتماع بیم

ــد: ــه درک کــرده بودن ــد، بیمــة اجتماعــی را این گون تأمیــن  اجتماعــی را 50 ســال هدایــت کردن
ابــزاری کاربــردی بــرای توانمندســازی کارگــران به منظــور حمایــت از خــود و خانواده شــان در مقابــل  ●

ریســک های مالــی کــه در صــورت نبــود بیمــة اجتماعــی تأثیــرات مخربــی خواهــد داشــت؛
برنامــه ای کــه نیازمنــد نظــارت و بررســی مــداوم به منظــور پیش بینــی شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی  ●

متغیــر و ســازگاری بــا آن اســت؛
اعتمــادی میــان مــردم و دولــت آمریــکا کــه بــا ایمــان بــه تــداوم روندهــای دموکراتیــک کشــور و درک  ●

ایــن مســئله کــه حفــظ تعهــدات اساســی برنامــه بــرای ریاســت جمهوری ها و مجالــس آینــده منفعــت 
سیاســی دارد، حفــظ شــده اســت.

بیمــة اجتماعــی از ضــرورت وابســتگی مــردم، بخش هــا و نســل ها پدیــد می آیــد و در عیــن حــال آن هــا را 

1. J. Douglas Brown
2. Princeton
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تقویــت می کنــد. همچنیــن فردگرایــی را بــا علــم بــه اینکــه افــراد در بافتــار خانــواده و جامعــه رشــد می کننــد- 
مــا به مثابــه اعضــای جامعــه نســبت بــه یکدیگــر تعهداتــی داریــم- بــه تــوازن می رســاند.

تأمین  اجتماعی و معاهدة بین نسلی

تأمیــن  اجتماعــی بهتریــن نمونــه بــرای توضیــح ایــن اســت کــه برنامه هــای بیمــة اجتماعــی چگونــه مفاهیــم 
تقابــل و وابســتگی را عملــی و تقویــت می کننــد. برنامــة تأمیــن  اجتماعــی مهم تریــن برنامــة بین نســلِی کشــور 
اســت کــه از افــراد در تمامــی ســنین محافظــت مي کنــد و انســجام را در سراســر نســل ها ترویــج  می دهــد؛ 
انســجامی کــه بخــش مهمــی از جامعــة پیشــرو و دارای کارکردهای مناســب اســت. تأمیــن  اجتماعــی مصداقی 
از ایــن وابســتگی اســت کــه از طریــق حمایت هــای خــود از ســالمندان، کارگرانــی دچــار ازکارافتادگــی شــدید 
ــد، نســل ها را  ــا همســر خــود را از دســت داده ان ــن ی ــی کــه والدی ــدگان خانواده های و خانواده هایشــان و بازمان

ــد. متحــد می کن
عمــوم مــردم آگاه  هســتند کــه تأمیــن  اجتماعــی راه اصلــی تأمیــن درآمــِد بازنشســتگان حــال و آینــده اســت. 
حــدود دوســوم ســالمندان آمریــکا نصــف درآمــد خــود را از تأمیــن  اجتماعــی کســب می کننــد. بــرای یک پنجــم 
آن هــا نیــز تأمیــن  اجتماعــی تنهــا منبــع درآمــد اســت. ایــن برنامــه تنهــا منبــع امنیــت درآمــد بازنشســتگی برای 
ــای  ــه مزای ــه ماهیان ــری ک ــون نف ــان 50 میلی ــان بخــش خصوصــی محســوب مي شــود. می شــش دهم کارکن
Social Security Adminis-( 38 میلیــون بازنشســته یــا بازمانــدگان ســالمند هســتند  نقــدی دریافــت می کننــد،

tration, 2008(. عمــوم مــردم از ایــن قضیــه نیــز آگاه  هســتند کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی، بــا تعدیــل خــودکار 
هزینــة زندگــی اطمینــان حاصــل می کنــد کــه، صرف نظــر از طــول عمــر افــراد، مزایــای ماهیانــه قــدرت خریــد 
خــود را حفــظ کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از مزایابگیــران 20  تــا 30 ســال از عمــر خــود یــا بیشــتر را در 
حــال بازنشســتگی، ازکارافتادگــی یــا بازماندگــی ســپری می کننــد، ایــن امــر ویژگــی حیاتــی ایــن برنامــه اســت.

ــی بیمــة عمــر و بیمــة  ــع اصل ــن  اجتماعــی منب ــن اســت کــه تأمی ــده شــده اســت، ای ــر فهمی آنچــه کمت
ازکارافتادگــی بلندمــدت در کشــور بــرای 163 میلیــون کارگــری اســت کــه در ســال 2007 تحــت پوشــش برنامه 
قــرار گرفته انــد. درنتیجــه تقریبــاً همــة 73 میلیــون فرزنــد زیــر 18 ســال کشــور در صــورت مــرگ والدیــن از 
ســمت ایــن برنامــه حمایــت خواهنــد شــد. ســازمان تأمیــن  اجتماعــی تخمیــن زده اســت کــه درصــورت نبــود 
ایــن برنامــه، والدیــن شــاغل جــوان بــا دو فرزنــد زیــر 6 ســال نیــاز دارنــد بــرای بهره منــدی از حمایتــی برابــر، 
بیمــة عمــری برابــر بــا 443 هــزار دالر خریــداری کننــد. هزینــة بیمــة ازکارافتادگــی بــرای دســتمزدبگیران دارای 
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دو فرزنــد زیــر 6 ســال برابــر بــا 414 هــزار دالر اســت. بــه دلیــل ضــرورت ایــن حمایت هــا 6.2 میلیــون کارگــر 
ازکارافتــاده، 3.1 میلیــون فرزنــد زیــر 18 ســال، 210 هــزار بیــوه و مردهــای غیرســالمندی کــه همســران خــود 
ــه  ــا فوت شــده ماهیان ــاده ی ــران ازکارافت ــزار همســر جــوان کارگ ــد و 340 ه ــا طــالق داده ان را از دســت داده ی
ــن   ــد )Cornman, Kingson& Butts, 2005; Social Security Administration, 2008(. تأمی ــا می گیرن مزای
ــوار  اجتماعــی بزرگ تریــن و مهم تریــن منبــع مزایــای نقــدی عمومــی اســت کــه بــه حــدود 2.4 میلیــون خان
دارای سرپرســت  ســالمند ارائــه می شــود کــه مســئولیت 4.5 میلیــون فرزنــد زیــر 18 ســال را بــر عهــده دارنــد. 
2 میلیــون فرزنــد دیگــر، خودشــان مزایــا را مســتقیم دریافــت نمی کننــد، امــا بــا اقوامــی زندگــی می کننــد کــه 
ایــن مزایــا بــه آن هــا داده می شــود. درواقــع، حــدود 36 درصــد ایــن خانوارهــا در ســال 2000 ایــن مزایــا را بــا 

.)Generations, United, 2005( میانگیــن 9.300 دالر در ســال از تأمیــن  اجتماعــی دریافــت کردنــد
شــالودة تأمیــن  اجتماعــی و دیگــر برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، وابســتگی متقابــل و تبــادالت نســلی اســت. 
روابــط مبادلــه ای درون خانواده هــا و جامعــه- دهــش و گیــرش1 مراقبــت و منابــع در زندگــی اعضــای خانــواده- 
دوســویه اســت و بــا گذشــت زمــان تغییــر می کنــد. کــودکان و جوانــان در اوایــل زندگــی خــود بیــش از اینکــه 
از دیگــران مراقبــت و بــه آن هــا منابــع اعطــاء کننــد، دریافت کننــده هســتند و از خانــواده، آمــوزگاران و نهادهــای 
ــر  ــه دورة بزرگســالی تغیی ــا ورود ب ــوازن ب ــن ت ــد. ای ــت می کنن ــا را دریاف ــن یاری ه ــد مدرســه ای ــی مانن عموم
ــه  ــد و در اقتصــاد و جامع ــه می دهن ــا را ارائ ــن مراقبت ه ــا همســران ای ــن ی ــام والدی ــد و بســیاری در مق می کن
ــا افزایــش ســن همچنــان بــه  در مقــام کارگــر، مالیات پــرداز و عضــو اجتماعــات مشــارکت می کننــد. آن هــا ب
ارائــة منابــع و مراقبــت ادامــه می دهنــد؛ البتــه ممکــن اســت کســانی کــه به طــور جــدي ازکارافتــاده هســتند 
ــواده، دوســتان و جامعــه نیازمنــد شــوند )Kingson, Hirshorm & Cornman, 1986(. زمانــی  بــه کمــک خان
ــتند،  ــت هس ــع و مراقب ــدة مناب ــواره ارائه دهن ــا هم ــن تبادل ه ــاالن در ای ــاید بزرگس ــه ش ــد ک ــته می ش پنداش
امــا بــا گذشــت زمــان پــس از تصدیــق وابســتگی متقابــل نســل ها آشــکار شــده اســت کــه بیشــتر افــراد در 
ــه نظــر می رســد همــواره  ــده هســتند. ب ــادی دریافت کنن ــا حــد زی ــده و ت ــام ارائه دهن طــول زندگی شــان در مق
ــر  ــر و پیرت ــل های« جوان ت ــش از »نس ــی خوی ــای پرداخت ــق مالیات ه ــر از طری ــوان کارگ ــل های« ج »نس
ــه  ــاز نســل ها ب ــا گذشــت زمــان، دوســویه بودن دهــش و گیــرش و نی ــز ب ــد، امــا در اینجــا نی حمایــت می کنن
اتــکا بــر یکدیگــر بــرای رفــاه و پیشــرفت خویــش آشــکار شــده اســت، امــا ایــن نکتــه به خوبــی درک نشــده 

1. Giving and Receiving
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اســت کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در خانــواده و اقتصــاد جــاری می شــود. برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
ــی  ــع مال ــه مناب ــد ک ــازه را می ده ــن اج ــواده ای ــال خان ــای میان س ــه اعض ــالمندان، ب ــت از س ــق حمای از طری
بیشــتری را صــرف فرزنــدان خویــش کننــد )بــرای مثــال شــهریة دانشــگاه(. ایــن برنامــه از طریــق فراهم کــردن 
حمایت هــای حداقلــی بــرای تقریبــاً تمامــی مــردم آمریــکا، اتحــاد کشــور را به ویــژه در دوره هــای رکــود تقویــت 

ــد. ــت می کن و تثبی

ارزش های بیمة اجتماعی و تأمین  اجتماعی در جامعة »مالکیت«

پیــش از ایــن گفتــه شــد کــه مجادلــه دربــارة آینــدة تأمیــن  اجتماعــی تنهــا بــه تأمین مالــی ایــن برنامــه در 
آینــده محــدود نمی شــود. مباحــث امــروزه بیشــتر در مشــاجراتی دربــارة خاســتگاه های برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
ریشــه دارد؛ مشــاجره ای کــه طــی جلســة کمیتــة مالــی ســنا در ســال 1935 صــورت گرفــت، بهتریــن نمــاد 
 Altman & Kingson,(ایــن تضادهاســت. در ایــن جلســه قانــون پیشنهادشــدة تأمیــن  اجتماعــی بررســی شــد
ــر  ــت، از وزی ــت های روزول ــد سیاس ــا منتق ــت اوکالهام ــرات ایال ــدة دموک ــور، نماین ــناتور توماس گ 2008(. س
کار او، فرانســیس پرکینــز پرســید: »آیــا ایــن برنامــه همــان سوسیالیســم نیســت؟ آیــا پیشــنهاد های منــدرج 
در ایــن قانــون به نوعــی در پــی جایگزین کــردن برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه جــای تنــازع بقاســت؟«. وزیــر 
کار در مخالفــت یــا مفروضــات مبتنــی بــر داروینیســم اجتماعــِی او پاســخ داد: »همــکاري بیــن  فــردی و نــزاع 
شــخصی بــه یــک انــدازه تمــدن بــه حســاب می آینــد. مــا کوشــیده ایم بــرای آن هــا کــه از نظــر مهم تریــن 
 Alleviate the( »ابعــاد تنــازع بقــا بــه مــا تکیــه دارنــد امنیــت فراهــم کنیــم... هــدف تمــدن همیــن اســت

.)Hazards of Old, 1935
در کانــون ایــن مباحــث ایــن پرســش مطــرح مي شــود کــه آیــا بایــد ایــن کشــور بینــش روزولــت دربــارة 
ــای  ــل بی ثباتی ه ــح در مقاب ــی و صحی ــت کاف ــم آوردن حمای ــرای فراه ــی ب ــازمان های دولت ــتفاده از »س اس
ــده  ــوش »جامعــة مالکیــت« نامی ــه جــای آن، آنچــه ب ــد و ب زندگــی مــدرن« )Roosevelt, 1935( را رهــا کن
ــاب های  ــه حس ــی ب ــن اجتماع ــة تأمی ــی از برنام ــل بخش ــال تبدی ــه به دنب ــنهاد هایی ک ــیم؟ پیش ــرا باش را پذی
ــدف  ــن ه ــه ای ــتند ک ــو هس ــت« همس ــة مالکی ــداف »جامع ــی از اه ــا یک ــتند ب ــخصی هس ــا ش ــی ی خصوص
چیــزی جــز انتقــال مســئولیت رفــع ریســک ها از حالــت تسهیم شــده بــه حالتــی نیســت کــه بــر دوش افــراد و 
خانواده هــای آن هــا قــرار می گیــرد. درواقــع برخــی از نقدهایــی کــه بــر »جامعــة مالکیــت« وارد شــده اســت، 

ــد. ــف می کن ــک ها تعری ــر ریس ــراد ب ــت اف ــه مالکی ــوم را به مثاب ــن مفه ای
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درحالــی کــه ارزش هــای ریشــه داِر تأمیــن  اجتماعــی در خدمــت انســجام مدنــی اســت، »جامعــة مالکیــت« بر 
مفهــوِم »فردگرایــی« )هرکــس بــرای خــودش( مبتنــی اســت؛ مفهومــی که بــاور بســیار اندکی بــدان وجــود دارد. 
مفهــوم »جامعــة مالکیــت« بــر مســئولیت، آزادی و مالکیــت فــردی تأکیــد مي کنــد و از مســئولیت اجتماعــی - با 
ــة  ــداران جامع ــد. طرف ــاص- می کاه ــور خ ــروم به ط ــراد مح ــر اف ــی و ب ــه به طورکل ــر جامع ــر آن ب ــود تأثی وج
ــکارا  ــتگی، آش ــداز بازنشس ــوزش و پس ان ــی، آم ــت درمان ــر مراقب ــردی ب ــرل ف ــداری از کنت ــا جانب ــت ب مالکی
ــان  ــا و زن ــد، اقلیت ه ــراد کم درآم ــی اف ــترده در دسترس ــای گس ــه نابرابری ه ــد ک ــت را می پذیرن ــن واقعی ای
ــر ایــن شــرایط اســت )Cornman, Kingson, & Butts, 2005(. طرح هــای  ــه خدمــات مشــابه پیامــد ناگزی ب
»جامعــة مالکیــت« بــرای خصوصی ســازی کلــی یــا جزئــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی به جــز تهدیــد ارزش هایــی 
کــه الهام بخــش تأمیــن  اجتماعــی و تــوازن ســنتی میــان وابســتگی متقابــل و اســتقالل بــود، اهــداف و مزایــای 

اصلــی آن را نیــز تضعیــف کــرد.
خصوصی ســازی پرســش ها و نگرانی هــای بســیاری را دربــارة اصــول و ارزش هــای کلیــدی تأمیــن  
ــه  ــور ک ــس همان ط ــا مجل ــرد؟ آی ــه ک ــورم مقابل ــا ت ــوان ب ــان می ت ــا همچن ــد. آی ــش می کش ــی پی اجتماع
درمــورد قانــون بازنشســتگی فــردی )IRAs( اجــازه داد، بــه دارنــدگان حســاب های خصوصــی نیــز اجــازه خواهــد 
ــد و  ــن حســاب ها برداشــت کنن ــه از ای ــن خان ــد اولی ــرای خری ــت ب ــا پیش پرداخ ــع ضــروری ی ــا در مواق داد ت
ــون  ــا هزینه هــای مدیریــت ده هــا میلی ــن طریــق هــدِف داشــتن بازنشســتگی ای امــن تضعیــف شــود؟ آی بدی
حســاب خصوصــی بخــش زیــادی از اندوخته هــای انباشت شــده را مصــرف خواهــد کــرد؟ در محیــط اقتصــادی 
ــتگی،  ــای بازنشس ــی بیمه ه ــای اساس ــه حمایت ه ــت ک ــا خواس ــوان از آمریکایی ه ــات می ت ــدت بی ثب به ش
ازکارافتادگــی و عمــر خــود را بــه دگرگون پذیری هــای بــازار ســهام بســپارند؟ آیــا همان طــور کــه حســاب های 
خصوصــی در پــی خواهنــد داشــت، دورکــردن برنامــة تأمیــن اجتماعــی از نظامــی کــه در پــی تضمیــن حمایــت 
ــد متوســط  ــد و دارای درآم ــراد کم درآم ــرای اف ــای بیشــتر ب ــق فراهم  کــردن مزای ــرای همــه از طری ــی ب حداقل

اســت، گزینــة مطلوبــی اســت؟

نتیجه گیری

زمانــی ویلبــور کوهــن1- نخســتین مدیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مؤلــف قانــون مدیکــر و وزیــر بهداشــت، 

1. Wilbur Cohen
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ــان« تأمیــن  اجتماعــی را  ــه طعنــه گفــت »اقتصاددان ــاه1 در اواخــر ریاســت جمهوری جانســون- ب آمــوزش و رف
ــن و  ــودی محبوب تری ــرای ناب ــز« را ب ــم مالل انگی ــن »عل ــمندان ای ــة دانش ــه او توطئ ــت؛ البت ــد ُکش خواهن
ــان  ــود. همچنیــن از نقــش بســیار مهــم اقتصاددان موفق تریــن سیاســت اجتماعــی کشــور پیش بینــی نکــرده ب
در برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی، مدیکــر، بیمــة بیــکاری و دیگــر برنامه هــای بیمــة اجتماعــی آگاه بــود، امــا او 
هشــدار داد کــه اتــکای بیش ازحــد بــر جزئیــات فنــی و قائل شــدن اهمیــت اندکــی بــرای اهــداف و ارزش هایــي 
اجتماعــی  کــه در خطــر قــرار دارنــد، می توانــد رویکــرد بیمــة اجتماعــی بــه امنیــت اقتصــادی را تضعیــف کنــد.

 )Berkowitz, 1995, 1997, 2004( ــن ــد کوه ــی مانن ــة اجتماع ــگامان بیم ــر پیش ــال و دیگ ــرت ب راب
می دانســتند کــه تأمیــن اجتماعــی، مدیکــر، بیمــة بیــکاری و دیگــر سیاســت های بیمــة اجتماعــی تنهــا دربــارة 
ــا و  ــور ارزش ه ــی تبل ــة اجتماع ــای بیم ــتند. برنامه ه ــت نیس ــة دول ــی و بودج ــی مال ــا، پیش بین ــات، مزای مالی
تعهــدات ریشــه دار و پذیرفته شــدة آمریکایــی هســتند. آن هــا بــر ارزش مســئولیت و دغدغــة مشــترک در قبــال 
ــاب فهــم معاهــدة اجتماعــی  هســتند کــه نشــان می دهــد  همــة اعضــای جامعــه مبتنــی هســتند. آن هــا بازت
ــا آســیب ها و ریســک های مشــترکی  ــا هــم هســتیم«، مــا ب مــا به مثابــه شــهروند و موجــود انســانی »همــه ب
روبــه رو هســتیم و همگــی در پیشــبرد ســازوکارهای عملــی حمایــت از خویــش و حمایــت متقابــل ســهم داریــم. 
ــیوه هایی  ــردن ش ــق فراهم ک ــد از طری ــد و بای ــت می توان ــه دول ــد ک ــاور مبتنی ان ــن ب ــر ای ــا ب ــن برنامه ه ای
ــا  ــا آن ه ــد ت ــداری کن ــا پاس ــن ارزش ه ــخت کوش از ای ــردم س ــرای م ــی ب ــن و کاف ــت، ام ــا کرام ــی، ب عمل
ــت  ــد محافظ ــش می آی ــه پی ــرای هم ــه ب ــک هایی ک ــل ریس ــش در مقاب ــواده و خوی ــدان، خان ــد از فرزن بتوانن

.)Cornman, Kingson & Butts, 2005(کننــد
با توجه به آنچه گفته شد باید به موارد زیر توجه کرد:

اگــر تــوازن میــان وابســتگی متقابــل نســل ها و فردگرایــی بــه ســود دومــی برهــم بخــورد، بــه مــردم  ●
ــد؛ ــد ش ــانی نخواه ــی خدمت رس به خوب

ــدازد،  ● ــر دوش خانواده هــا می ان ــوازن کــه ریســک های بیشــتری را ب ــر هــم خــوردن ت ــن ب ــة ای هزین
بیــش از ســود آن خواهــد بــود؛

اکنــون زمــان آن نیســت کــه ایــن کشــور تغییــرات شــدیدی را در اصــول رویکــردی کــه از آزمــون  ●
زمــان ســربلند بیــرون آمــده اســت اعمــال کنــد؛ رویکــردی کــه ریســک های خانواده هــا را درنتیجــة 

ــد. ــت می کن ــلی را تقوی ــد بین نس ــد پیون ــش مي ده ــی کاه ــات زندگ نامالیم
1. Secretary of Health, Education, and Welfare
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ایــن کشــور دیگــر تــاب این گونــه مباحــث سیاســت گذاری تأمیــن  اجتماعــی را نــدارد کــه معمــواًل پیرامــون 
ــتند. در  ــا هس ــت طرح ه ــات و مدیری ــا، مالی ــده، مزای ــری های پیش بینی ش ــاختار، کس ــد س ــی مانن ــائل فن مس
طــول ســال های ریاســت جمهوری بــوش، ادعاهــای سیاســی کژکارکــردی و ریاکارانــة این چنینــی بســیار رایــج 
شــدند؛ ادعاهایــی کــه »خیــر عمومــی« را در خصوصی کــردن )جزئــی یــا کلــی( مدیکــر و تأمیــن اجتماعــی بــه 

بهتریــن شــکل ممکــن می دانســتند.
رویکــرد بیمــة اجتماعــی بــر ایــن درک مبتنــی اســت کــه نســل هاي دارای وابســتگی متقابــل بــه یکدیگــر 
ــت از  ــه مراقب ــد ب ــل و تعه ــک متقاب ــه از کم ــت ک ــی اس ــور ارزش های ــی تبل ــة اجتماع ــتند. بیم ــی  هس متک
خانواده هایمــان، همســایه هایمان و خودمــان حمایــت می کننــد؛ درنتیجــه ایــن ارزش هــا کــه در خطرنــد و نیــز 
گزینه هــای اخالقــی ای کــه در گفت وگوهــای دربــارة سیاســت بیمــة اجتماعــی نهفته انــد مســتلزم بازشناســی و 
بحــث آشــکارند. درواقــع همان طــور کــه مباحثــات مربــوط بــه سیاســت گذاری بیمــة اجتماعــی ادامــه می یابــد، 
ایــن امــر اهمیــت بســیاری خواهــد داشــت کــه بینــش ناشــی از ایــن بُعــِد اخالقــِی بیمــة اجتماعــی را از دســت 

ندهیــم؛ بعــدی کــه ســنگ بنــای جامعــة مــا و ارزش هــای آن اســت.

پرسش هایی برای بحث

1. ارتباط ارزش های اجتماعی با برنامه های بیمة اجتماعی در جامعة ما چیست؟
2. ساختار برنامه های بیمة اجتماعی را شرح دهید.

ــه  ــر چ ــی ب ــن اجتماع ــة تأمی ــازی برنام ــرای خصوصی س ــت« ب ــة مالکی ــای پیشــنهادی »جامع 3. طرح ه
ــد؟ ــت کدام ان ــة مالکی ــوة اصــول جامع ــی اســت؟ ریســک های بالق ــی مبتن ادعاهای

4. از شــما تقاضــا شــده اســت بــرای گروهــی از دانشــجویان دانشــگاه ســخنرانی کنیــد. آن هــا بــا ایــن ایــده 
ــه بازنشســتگی  ــت از دیگــران – و ن ــان ممکــن اســت صــرف حمای ــق نیســتند کــه مالیات هــای آن مواف
خودشــان- شــود. بــا اســتفاده از مفاهیــم ایــن فصــل، درمــورد اینکــه چــرا بیمــة اجتماعــی بــه چنین روشــی 

عمــل می کنــد حــرف بزنیــد. مثال هایــی هــم دربــارة وابســتگی متقابــل نســل ها مطــرح کنیــد.
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مقدمه

اریکا سالوی1

ــی  ــی جمعیت ــال های آت ــکا در س ــور آمری ــال 2008، کش ــده در س ــار ایاالت متح ــای ادارة آم ــاس داده ه براس
ــکا را  ــت آمری ــاً یک ســوم از جمعی ــروزه، تقریب ــوع خواهــد داشــت. ام ــی متن ــژادی و قومیت مســن و از نظــر ن
ــت  ــا ســال 2050 بیــش از نصــف جمعی ــن زده می شــود کــه ت ــد. تخمی اقلیت هــای قومــی تشــکیل می دهن
کشــور از اقلیت هــای قومــی باشــند و اقلیت هــا تبدیــل بــه اکثریــت شــوند. افــزون  بــر ایــن تــا ســال 2030 
تمــام فرزنــدان نســل بیش زایــی2 بــه 65 ســالگی یــا بیشــتر خواهنــد رســید و در ســال 2050 تعــداد افــرادی 
کــه 65 ســال و بیشــتر دارنــد دو برابــر خواهــد شــد. انتظــار مــی رود در چنــد دهــة آتــی جمعیــت سفیدپوســِت 
ــل سیاه پوســتان، آســیایی ها4، سرخپوســتان و بومی هــای آالســکا،  ــر اســپانیایی تبار3 رشــد انــدک و در مقاب غی
 U.S. Census Bureau,( بومی هــای جزایــر هاوایــی و دیگــر جزایــر اقیانــوس آرام رشــد بســیاري داشــته باشــند
2008(. درحالی کــه کل جمعیــت کشــور آمریــکا در ســال های آتــی متنــوع خواهــد شــد، در جمعیــت ســالخورده 

1. Erica Solway
2. Baby Boomers
3. Non-Hispanic

4. منظور زردپوستان قاره آسیاست )مترجمان(.
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نیــز تغییــرات جمعیت شــناختی رخ خواهــد داد؛ چیــزی کــه هایــس باتیســتوتا1، هســو2، پــرز3 و گامبوئــا4 )2002( 
ــه  ــد توج ــن بای ــر ای ــزون  ب ــد. اف ــکا«5 می نامن ــالمندان آمری ــی س ــب جمعیت ــدِن ترکی آن را »رنگین پوست ش
داشــت تعــداد زنانــی کــه 65 ســال و بیشــتر دارنــد بیشــتر از مــردان اســت و در ســال 2007 زنــان 56 درصــِد 
ــِد 20  ــن ســال 90 درصــِد درآم ــد.در ای ــن  اجتماعــی را تشــکیل  دادن مزایابگیرهــای بزرگســاِل ســازمان تأمی
درصــِد زوج هــای ســالمند و مزایابگیــر به عــالوة 41 درصــِد درآمــد افــراد مجــرد مزایابگیــر از ســوي ســازمان 

.)Social Security Administration, 2008( تأمیــن  اجتماعــی فراهــم  شــد
ــدة برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، پیــِش روی  ــاب خطــری کــه از نظــر آین در چهــار فصــل بعــدِی ایــن کت
ــندگان،  ــدگاه نویس ــود. از دی ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــت ب ــت آمریکاس ــع کل جمعی ــا و درواق ــان، اقلیت ه زن
خصوصی ســازی، ریســک ها و هزینه هایــی هنگفــت را بــه دنبــال دارد و حراســت از برنامه هــای بیمــة اجتماعــی 
ــری و امنیــت مي شــود و عدالــت اجتماعــی  ــه برنامه هــای مردمــی موجــب تقویــت حــس کرامــت، براب به مثاب

ــد.  ــج می ده ــر اجتماعــی را تروی و تغیی
ــارة شــهروندی6 آغــاز شــده و شــهروندی را به مثابــه  ــا ارائــة دیدگاهــی جامعه شــناختی درب فصــل پنجــم ب
ــکا مطــرح  مفهــوم و چارچــوب مهمــی در شــناخت سیاســت های تاریخــی و معاصــر بیمــة اجتماعــی در آمری
ــراد  ــهروندی در اف ــس ش ــت ح ــب تقوی ــی موج ــة اجتماع ــای بیم ــندگان، برنامه ه ــاور نویس ــه ب ــد. ب می کن
می شــوند. خصوصی ســازی بــا جایگزین کــردن ناپایداری هــای بــازار آزاد بــا تضمین هــای دولــت ایــن حــس را 
تغییــر می دهــد. نویســندگان بیــان می کننــد تاریــخ شــروع بیمــة اجتماعــی در آمریــکا بیانگــر گســترش مــداوم 
مرزهــای شــهروندی اســت؛ هــم از نظــر اینکــه دولــت چــه خدماتــی را به عنــوان حــق اجتماعــی در نظــر گرفــت 
ــوان در ســه دهــة اخیــر  و هــم از ایــن نظــر کــه چــه کســانی را واجدشــرایط ایــن حقــوق دانســت، امــا می ت
مهــار و تضعیــف ایــن مرزهــا را مشــاهده کــرد. نویســندگان ادعــا می کننــد کــه از طریــق اجــرای پوشــش بیمــة 
ــه ای  ــم به ســوی جامع ــی مه ــوان در حرکت ــف می ت ــای مختل ــه گروه ه ــات ب ــی7 و گســترش خدم ــی مل درمان

ــرد. ــترده تر ک ــده را گس ــهروندی در ایاالت متح ــای ش ــت تر، مرزه ــر و درس دموکراتیک ت
1. Hayes�Bautista
2. Hsu
3. Perez
4. Gamboa
5. The Browning Of The Graying Of America
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در فصــل ششــم، هرینگتــون میــر1 دربــارة شــیوه های توزیــع منابــع توســط یــک برنامــة تأمیــن اجتماعــِی 
فراگیــِر معطــوف بــه ســالمندان بحــث مي کنــد کــه ســبب کاهــش نابرابری هــای جنســیتی، نــژادی، طبقاتــی 
ــه  ــردان ب ــتر از م ــالمند بیش ــان س ــد زن ــاره می کن ــود. او اش ــل می ش ــت تأه ــی از وضعی ــای ناش و نابرابری ه
ــوان  ــان به عن ــد زن ــه درآم ــه اینک ــیاری دارد؛ از جمل ــل بس ــر دالی ــن ام ــتند. ای ــی  هس ــی متک ــن  اجتماع تأمی
نیــروی کار بســیار کمتــر از مــردان اســت و آن هــا بیشــتر در خانــه مشــغول کارهایــی بی مــزد هســتند. در ایــن 
فصــل آمــده اســت تالش هــا بــرای خصوصی ســازی ســازمان تأمیــن  اجتماعــی بــا افزایــش ریســک، تمرکــز 
مســئولیت ها، از میــان  رفتــن حمایــت و احتمــااًل کاهــش مزایــا همــراه اســت و ایــن قضیــه تأثیــر شــدیدی بــر 
امنیــت اقتصــادی زنــان مســن دارد و موجــب افزایــش ناامنــی اقتصــادی و نابرابری هــای اجتماعــی خواهــد شــد. 
اگــر اصالحاتــی جزئــی در نظــام ســازمان تأمیــن  اجتماعــی رخ دهــد، می توانــد واکنــش بیشــتر ایــن برنامــه در 
ــرای فراهم کــردن امنیــت  قبــال روندهــای اجتماعی-جمعیتــی درحال تغییــر را به دنبــال داشــته و توانایــی آن ب

اقتصــادی و کاهــش نابرابــری را افزایــش دهــد.
در بخــش هفتــم، واالس و ویــال2 بــه بررســی پیامدهــای اصالحاتــی می پردازنــد کــه ســن بازنشســتگی را 
ــا توجــه بــه نابرابری هــای  افزایــش می دهنــد. آن هــا هشــدار می دهنــد اصــالح برنامه هــای بیمــة اجتماعــی ب
ــه  ــوه ب ــیب بالق ــد آس ــکاری، بای ــل و بی ــای تحصی ــت و فرصت ه ــی، بهداش ــة مال ــدار در زمین ــود و پای موج
ــی  ــه زندگ ــد ب ــتان امی ــالمت، سیاه پوس ــر س ــال، از نظ ــراي مث ــد؛ ب ــرار ده ــر ق ــالمند را مدنظ ــای س اقلیت ه
کمتــری دارنــد. از ســوي دیگــر نابرابری هــا نیــز بــرای زنــان شــدیدتر اســت. همچنیــن از نظــر ثــروت، اگرچــه 
نــرخ فقــر بــرای ســالمندان به طورکلــی در دهه هــای اخیــر کاهــش یافتــه اســت، نابرابری هــای زیــادی بــرای 
ــان از  ــی، همچن ــان اقلیت هــای قوم ــی از دبیرســتان در می ــرخ فارغ التحصیل ســالمندان اقلیت هــا وجــود دارد. ن
ــی  ــی درآمدزای ــاوت در توانای ــه تف ــرورش منجــر ب ــوزش و پ ــا در آم ــن تفاوت ه ــر اســت. ای سفیدپوســتان کمت
بــرای افــراد و خانواده هــا در طــول زندگــی و نیــز میــزان بــاالی آســیب دیدگی و ازکارافتادگــی شــغلی می شــود. 
بیــن اقلیت هــا و نیــز درون گروه هــای اقلیــت تفاوت هــای مهمــی وجــود دارد. هنــگام رفــع نیازهــای افــراد و 
گروه هــا و تغییراتــی در بیمــة اجتماعــی کــه ممکــن اســت بــر جمعیت هــای خــاص تأثیــر بگــذارد، بایــد ایــن 

ــت. ــر داش ــا را در نظ تفاوت ه
در پایــان و فصــل 8، بــه بررســی ایــن امــر پرداختــه مي شــود کــه طــی تغییــرات مختلــف جمعیتــی نیازهــای 

1. Harrington Meyer
2. Wallace and Villa

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



72  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ــای  ــان اثربخشــی سیاســت ها و عملکرده ــیب پذیر، همچن ــای آس ــر جمعیت ه ــالمندان رنگین پوســت و دیگ س
ــوان الگــوی  ــد کــه می ت ــر ایــن باورن ــه چالــش می کشــند. نویســندگان ب تبــادل بازتوزیعــی در کشــور مــا را ب
ــا عنــوان »یــک ســایز بــرای همــه«1 توصیــف کــرد. نمونــه ای از ایــن الگــو، ایــن اســت  خدمــات فعلــی را ب
ــندگان  ــد. نویس ــل می کنن ــر عم ــواره انعطاف ناپذی ــرایط هم ــدان ش ــن واج ــی در تعیی ــای خدمات ــه برنامه ه ک
بــا در نظــر گرفتــن تنــوع در جمعیــت ســالمندان ایــن الگــو را منســوخ می پندارنــد. آن هــا معتقدنــد بــا تــالش 
بیشــتر بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی و دســتیابی بــه جامعــه ای دربرگیرنده تــر، انطبــاق برنامه هــا بــا نیازهــای 
اجتماعــی، نیازهــای خدماتــی و ترجیحــات ســالمندان کــه بازتــاب تاریخچــة فــردی و فرهنــگ هســتند، اهمیــت 

بســیاری دارد.
ــه دســت  ــی ب ــة بیمــة اجتماعــی چــه چیزهای ــدة برنام ــن بخــش شــرح می دهــد کــه در آین درنتیجــه، ای
مي آیــد یــا از دســت مــي رود؛ درصــورت خصوصی ســازی بیمــة اجتماعــی ممکــن اســت نابرابری هــای ســالمتی 
و مالــی افزایــش یابــد. براســاس گفته هــای پــول)2006( شــاید »اصــالح سیاســت های رفــاه اجتماعــی، تنهــا 
ــژادی باشــد« )P.187(. برنامه هــای  ــرای ریشه کن ســازی نابرابری هــای ن ــی ب ــن گزینه هــای آت یکــی از بهتری
بیمــة اجتماعــی مــا در زندگــی بســیاری از افــراد نقشــی حیاتــی دارنــد؛ بــه ایــن دلیــل ریســک های شــدیدی 

ــارة اشتراک داشــتن و شــهروندی اســت. متوجــه زنــان، اقلیت هــا و احســاس ملــی مــا درب
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5. یک ملت دارای وابستگی متقابل: بررسی مرزهای شهروندی در تاریخ تأمین  اجتماعی و مدیکر

برایان آر. گراْسمن1، اریکا سالوی2، بروک ای. هالستر3، کارول اِل. استس4، لیا روین5

ــه سیاســت های تاریخــی  ــه شــده کــه ب ــن فصــل دیدگاهــی جامعه شــناختی از مفهــوم شــهروندی ارائ در ای
و معاصــر بیمــة اجتماعــی در آمریــکا مربــوط اســت. هــدف، بــه تصویرکشــیدن اهمیــت شــهروندی به مثابــه 
چارچوبــی بــرای تحلیــل تجربــة آمریــکا از بیمــة اجتماعــی اســت. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه امنیــت اقتصادی 
ــت از آن هــا - اگــر  ــارة آن هــا و حمای ــری درب ــدی از شــهروندی اســت کــه یادگی و ســالمت دو عنصــر کلی
ــت حــس شــهروندی به دســِت برنامه هــای  ــن فصــل شــیوه های تقوی ــه ضــروری- ارزشــمند اســت. در ای ن
بیمــة اجتماعــی و تضعیــف ایــن حــس به دســِت خصوصی ســازی بررســی مي شــود. خصوصی ســازی 
ــن  ــازار آزاد را جایگزی ــای ب ــی و ناپایداری ه ــی جمع گرای ــن نظــام اخالق ــی را جایگزی ــی فردگرای نظــام اخالق

ــد6 . ــت می کن ــای دول تضمین ه
ــة  ــود. تاریخچ ــاز می ش ــهروندی آغ ــری ش ــای نظ ــا دیدگاه ه ــت و ب ــش اس ــه بخ ــامل س ــل ش ــن فص ای
قدیمــی تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر از منظــر شــهروندی بیــان می شــود تــا بتــوان بــه فراینــد تغییــر مرزبندی هــا 
درنتیجــة ایجــاد ایــن سیاســت ها پــی بــرد. ســپس تاریخچــة معاصــری کــه در آن دولــت بــوش مفهــوم جامعــة 
ــق  ــی ناموف ــرد و تالش ــب ک ــرMMA( 8( را تصوی ــازی مدیک ــون نوس ــدت پیشــرفت داد، قان ــت7 را به ش مالکی
بــرای خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی داشــت بررســی می شــود. در پایــان نیــز فرصت هــای آتــی به منظــور 
گســترش مســتمر شــهروندی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در آمریــکا مطــرح و خدمــات کلیــدی و گروه هــای 

ــود. ــایی مي ش ــده شناس دریافت کنن

1. Brian R. Grossman
2. Erica Solway
3. Brooke A. Hollister
4. Carroll L. Estes,
5. Leah Rogne

6. در اینجــا بحــث مــا دربــارة شــهروندی درمــورد توســعة تاریخــی مفهــوم شــهروندی و کاربــرد آن در مــورد بیمــة اجتماعــی اســت. ما شــهروندی 
را بــه شــیوه ای محــدود، طردکننــده، بیگانه هــراس کــه در مباحــث عمومــی دربــارة مهاجــران بــه کار مــی رود بــه کار نمی بریــم. درواقــع، هــدف 

مــا کامــاًل مخالــف ایــن اســت و در ایــن فصــل روشــن خواهــد شــد.
7.  Ownership Society
8.  Medicare Modernization Act
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رابطة بیمة اجتماعی و شهروندی
ــه شــمار  ــه ب ــرادی کــه اعضــای جامع ــان اف ــرای مرزکشــی می از مفهــوم شــهروندی ب
ــده و  ــه طردش ــرادی ک ــتند و اف ــوق هس ــت و حق ــرام، حمای ــتحق احت ــد و مس مي آین

.)Glenn,1992, p.1(ــت ــده اس ــتفاده ش ــتند اس ــوق نیس ــرش و حق ــتحق پذی مس
پیــش از بحــث درمــورد مفهــوم شــهروندی، ایــن واژه را از نظــر ریشه شــناختی و مفهــوم تاریخــی بررســی 
 citeaine ،و در فرانســوی باســتان citisein ،مي کنیــم. در قــرن دوازدهــم، ایــن واژه را در زبــان آنگلو-فرانســوی
ــن  ــِر civitas و مفهــوِم رومــی civitatus برمی گــردد. ای ــن و قدیمی ت ــه واژة التی می نوشــتند. ریشــه های آن ب
واژه هــای فرانســوی تاحــدودی بــه کســی اطــالق می شــد کــه در شــهر زندگــی می کــرد و تنهــا بــه ایــن دلیــل 
حقــوق آن شــهر بــه او اعطــا مي شــد )Random House, 2006; Turner, 1990(. براســاس گفته هــای هارپــر1 
)2001( در اواخــر قــرن 14 واژة شــهروند معنــای وســیع تری گرفــت و بــه »ســاکنین یــک کشــور« اطــالق شــد.

مفاهیم کالسیک شهروندی

بررســی مفهــوم نظــری شــهروندی را از نظریــة شــهروندی مارشــال2 )1949( آغــاز می کنیــم کــه بــر بریتانیــا 
متمرکــز اســت. ایــن نظریــه بــر فراینــد دوگانــة »ادغــام3« و »جدایــیp. 73( »4( تمرکــز دارد. طــی ســه دهــه 
تکامــل، ســه شــکل متفــاوت، امــا هم پوشــان از شــهروندی پدیــد آمــد: مدنــی5، سیاســی6 و اجتماعــی7. هم زمان، 
 .)p. 73( معنــای شــهروندی از »مــن در ایــن شــهر زندگــی می کنــم« بــه »ایــن ملیــت من اســت« تغییــر یافــت
ــه  ــی« به مثاب ــر محل ــت »ام ــت، اهمی ــش مي یاف ــوع شــهروندی افزای ــه ن ــن س ــه نشــانه های ای ــور ک همان ط

تضمین کننــدة ایــن حقــوق کاهــش پیــدا می کــرد و »امــر ملــی« معیــار شــهروندی می شــد.
در ابتــدا، مارشــال قــرن هجدهــم را زمــان شــکل گیری قوانیــن مدنــی معرفــی می کنــد. ایــن شــکل گیری 
ــه حالــت  نخســت از طریــق دادگاه هــا صــورت  گرفــت کــه بــه صــدور وضعیــت شــهروندی قانونــی، شــبیه ب
امــروزی آن منجــر می شــد؛ به ویــژه پــس از اخــذ شــهروندی حــق کار نیــز به عنــوان حــق مدنــی مهمــي بــه 
 .)p. 73( »فــرد اعطــا می شــد و »تــا پایــان قــرن 19 ایــن اصــل آزادی اقتصــادی بــدون تردیــد پذیرفتــه شــد

1. Harper
2. Marshall
3. Fusion
4. Separation
5. Civil
6. Political
7. Social
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ــه  ــد؛ حقــی کــه شــامل افزایــش دسترســی ب مارشــال زمــان شــکل گیری حقــوق سیاســی را قــرن 19 می دان
حــق رأی می شــد. مارشــال ارزیابــی می کنــد در ایــن قــرن، حقــوق سیاســی پــس از حقــوق مدنــی در اولویــت 
دوم قــرار داشــت. در روایــت او از قــرن بیســتم، حقــوق سیاســی به مثابــه نتیجــة فرعــی حقــوق مدنــی بــه نــوع 
خاصــی از حقــوق شــهروندی تغییــر مي یابــد. در قــرن بیســتم، بــه حقــوق اجتماعــی می رســیم کــه بیشــترین 
ارتبــاط را بــا موضــوع ایــن کتــاب، یعنــی بیمــة اجتماعــی دارد. بحــث مارشــال دربــارة حقــوق اجتماعــی، شــامل 
قانــون فقــرا1 کــه پــس از قانــون 1843 تصویــب شــد و حقــوق کارگــران کارخانه هاســت، او تحصیــل عمومــی را 
به دلیــل ماهیــِت رایــگان و اجبــاری بودنــش به عنــوان زادگاه حقــوق اجتماعــی می شناســد. یــک فــرد براســاس 
ایــن حقــوق می توانــد درخواســت شــهروندی اجتماعــی داشــته باشــد؛ از ایــن رو افــراد درمــورد موضوعاتــی کــه 
اجتماعــی بــه نظــر برســند می تواننــد از دولــت2 تقاضــای امنیــت داشــته باشــند )موضوعاتــی ماننــد آمــوزش، 

درمــان و جایگزینــی درآمــد(.
مــان3 )1987( به دلیــل تمرکــز منحصربه فــردی کــه مارشــال بــر توســعة شــهروندی در بریتانیــا دارد منتقــد 
نظریــة شــهروندی اوســت. همچنیــن تحلیلــی پیچیده تــر و مقایســه ای دارد کــه پنــج شــیوة تاریخی-جغرافیایــی 
توســعة شــهروندی را برمی شــمارد: لیبــرال، اصالح طلــب، پادشــاهی اقتدارگــرا، فاشیســت و سوسیالیســت اقتدارگــرا. 
ــی  ــات، مدل ــر طبق ــای او ب ــز تحلیل ه ــاد از تمرک ــا انتق ــان، ب ــای م ــی از تالش ه ــن قدردان ــر4 )1990( ضم ترن
جایگزیــن ارائــه می دهــد کــه بــر دوگانگــی شــدیدی میــان تقاضــا بــرای شــهروندی از پاییــن و اعطاي شــهروندی 
از بــاال تأکیــد دارد. همچنیــن میــان تمرکــز بــر ســپهر عمومــی )سیاســی( و خصوصــی )خودمختــار و اقتصــادی( 
تأکیــد می کنــد. بدیــن  ترتیــب، ترنــر سنخ شناســی چهارگانــه از شــهروندی ایجــاد می کنــد کــه شــامل انقــالب، 
دموکراســی منفعــل، تکثرگرایــی لیبــرال و اقتدارگرایــی مبتنــی بــر همه پرســی5 اســت. او مفهــوم شــهروندی در 
ــالب(  ــن )انق ــرای شــهروندی از پایی ــه تقاضــا ب ــکا را ب ــخ آمری ــد و تاری ــر لیبرالیســم می دان ــی ب ــکا را مبتن آمری
ــورد  ــد. او درم ــاط می ده ــی ارتب ــی سیاس ــای دولت ــای فض ــرادی به ج ــی و انف ــای خصوص ــر فض ــز ب و تمرک

1. British Poor Law
2. منظــور از دولــت ترکیبــی از نهادهــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی اســت کــه شــاخه های مقننــه، قضاییــه و مجریــه دارد؛ ماننــد ارتــش و 
نظــام دادرســی جنایــی و نهادهــای درمانــی، رفاهــی و آموزشــی )Waitzkin;1973 ,O’Connor ;2001 ,Estes, 1983(. در ایاالت متحــده مــا 
واژة دولــت )state( را خطــاب بــه دولــت فــدرال بــه کار می بریــم، اگرچــه شــامل دولــت ایالتــی و 50 ایالــت نیــز می شــود کــه هــر کــدام از آن هــا 
ــه کار می بریــم، منظــور مــا دولت-ملــت اســت و در وهلــة  ــد. در ایــن فصــل، هنگامــی کــه اصطــالح دولــت را ب حــوزة قضایــی مجزایــی دارن

نخســت، دولــت فــدرال بــا نهادهــای متعــدد مربــوط بــه آن را مدنظــر داریــم.
3. Mann
4. Turner
5. Plebiscitary Authoritarianism.
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کانونی بــودن »محلی گرایــی«1 بــرای شــهروندی در ایاالت متحــده و تأثیــر آن بــر ایجــاد بنیــان نظــام رفــاه بررســی 
جالب توجهــی دارد. بدیهــی اســت ایــن پیونــد میــان شــهروندی و محلی گرایــی می توانــد تعهــدات سیاســی کشــور 
ــد( و  ــت مدیریــت می شــود )مدیکی ــه برنامــه ای رفاهــی  را کــه در ســطح فــدرال بنیان گــذاری و در ســطح دول ب
ــی ســالمت در  ــة مل ــب برنام ــال تصوی ــح دهــد کــه به دنب شکســت های شــدیِد کوشــش های بســیاری را توضی
آمریــکا بودنــد )Navarro, 1995(. درهم تنیدگــی شــهروندی و محلی گرایــی بیشــتر در مبحــث »حقــوق ایــاالت« 
و مباحــث مربــوط بــه فدرالیســم  جدیــد بازتــاب یافتــه اســت کــه مبنــای سیاســت هایی اســت کــه در پی واســپارِی 

.)Estes, 1979( مســئولیت ها از ســطح فــدرال بــه ســطح دولــت و از دولــت بــه فــرد هســتند

شهروندی و سیاست اجتماعی: رویکردی هنجارین

ــر رضایــت  ــه ای نســبی اســت کــه در آن فــرد و دولــت وارد رابطــه ای نامتقــارن و مبتنــی ب شــهروندی مقول
طرفیــن شــده اند. فــرد در ایــن رابطــه بــرای پذیــرش برخــی مســئولیت ها بــه دولــت امیــدوار اســت و دولــت 
نیــز مســئولیت دارد حقــوق خاصــی را بــه افــراد اعطــا کنــد. رابطــة دولــت و فــرد رابطــه ای کلیــدی اســت. 
ــت  ــارة دول ــی درب ــد بحث ــة شــهروندی، بای ــه نظری ــد: »هرگون ــح می ده ــر )1990( توضی ــه ترن همان طــور ک
ــه خشــونت )و  ــی ب ــت در دسترس ــادآور انحصــار دول ــه ی ــن رابط ــودن ای ــد« )p. 193(. نامتقارن ب ــته باش داش
اســتفاده از آن( بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســت )Weber, 1946(. ایــن فــرض منکــر کشــمکش افــراد 
ــر شــرح می دهــد: »بایــد  ــه دســت آوردن حقــوق شــهروندی نیســت. همان طــور کــه ترن ــرای ب ــا دولــت ب ب
بــر مفهــوم کشــمکش های اجتماعــی تأکیــد خاصــی شــود؛ ایــن تأکیــد بایــد کشــمکش اجتماعــی را به مثابــه 
نیــروی اصلــی حرکــت به ســوی شــهروندی برجســته کنــد« )p. 193(. میــزان مؤثربــودن و خشــونت آمیزبودن 

ایــن کشــمکش ها نیــز مســئله ای مهــم اســت.
به عنــوان بخشــی از رابطــة فــرد و دولــت از فــرد انتظــار مــی رود نقش هایــی را به مثابــه )پیش(شــرط هایی 
ــاری  ــی هنج ــن را دیدگاه ــا ای ــد. م ــا کن ــت ایف ــئولیت پذیری دول ــا مس ــا ی ــات، برنامه ه ــرای تقاضــای خدم ب
ــرآورده شــوند )هــم از  ــرای درخواســت شــهروندی ب ــارة شــهروندی می دانیــم کــه بایــد در آن انتظاراتــی ب درب
ســوی دولــت و هــم از ســوی افــراد(. در ایــن بخــش، پنــج نقــش شــهروندی و مســئولیت های آن هــا را شــرح 
می دهیــم کــه بــه اعتقــاد مــا در ســرمایه داری متأخــر وجــود دارنــد. بــرای درخواســت خدمــات از دولــت از فــرد 
انتظــار مــی رود ایــن نقش هــا را ایفــا کنــد: شــهروند کارگــر، شــهروند مــادر، شــهروند ســرباز، شــهروند وفــادار بــه 

1. Localism
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دولــت و شــهروند مصرف کننــده. پیــش از طــرح مباحثــی درمــورد ارتبــاِط شــهروندی و تاریــخ بیمــة اجتماعــی 
در آمریــکا ایــن نقش هــا را یــک بــه یــک بررســی خواهیــم کــرد.

شهروند کارگر

ابتــدا از ایــن نقــش شــروع می کنیــم تــا ارتبــاط ســه جانبه میــان شــهروند، دولــت و اقتصــاد را توضیــح دهیــم. 
درواقــع، نمی تــوان دســته بندیِ  منزلتــی1 یــک شــهروند را بــدون توجــه بــه نقــش کلیــدی او در اقتصــاد متوجــه 
ــداوم چرخــة  ــرای ت ــای فــردی و خانوادگــی، بلکــه ب ــرای دریافــت مزای ــرد انتظــار مــی رود نه تنهــا ب شــد. از ف
اقتصــاد کار کنــد. اگــر افــراد دســت از کار بکشــند، اقتصــاد نیــز از کار می افتــد. ایاالت متحــده مایــل بــه تثبیــت 
جایــگاه جهانــی اقتصــادی خــود اســت و ایــن امــر تقاضــا از افــراد را بــرای کارکــردن به منظــور پیشــرفت اقتصــاد 
ــا آن را شــهروند  ــی آنچــه م ــل اســت؛ یعن ــدة تحصی ــواردی برانگیزن ــن در م ــد. همچنی ــی تشــدید می کن داخل
ــودن  ــرا دانش آموز ب ــم؛ زی ــوز نمی نامی ــهروند دانش آم ــا را ش ــم )آن ه ــم2 می نامی ــال تعلی ــر در ح ــه کارگ به مثاب
جــزء دســته بندی  منزلتــی دریافت کننــدة حقــوق اجتماعــی نیســت(. پیدایــش شــهروند به مثابــه کارگــر در حــال 
تعلیــم در جهــان مــدرن، موجــب تــرس از ایــن امــر شــده اســت کــه افزایــش نیــروی کار ماهــر در کشــورهایی 
ماننــد چیــن، هنــد و ژاپــن بــه ایــن کشــورها اجــازه می دهــد از اقتصــاد آمریــکا پیشــی بگیرنــد. افــزون بــر ایــن، 
در ایاالت متحــده مفهــوم شــهروند کارگــر، سیاســت های بیمــة اجتماعــی و رفــاه را هدایــت می کنــد و موجــب 

.)Stone, 1984( ــی می شــود ــه ناتوان ــدگان ب ــد مفت خورهــا3 و تظاهرکنن تردی

شهروند مادر

ــر مدنظــر باشــد. واضــح اســت کــه شــهروند  ــادر برخــالف شــهروند کارگــر ممکــن اســت کمت شــهروند م
مــادر عبارتــی جنســیت محور اســت و درمــورد شــهرونِد مراقبت کننــده نیســت )بــه همــان انــدازه کــه متــون 
ــته بندی های  ــزء دس ــده ج ــد، مراقبت کنن ــی دهن ــد گواه ــی می توانن ــت های اجتماع ــارة سیاس ــتی درب فمنیس
ــرای  ــت ب ــن ظرفی ــق ای ــدان و تحق ــل زه ــت تولیدمث ــه ظرفی ــه ب ــت(، بلک ــهروندی نیس ــرای ش ــی ب منزلت
بچه دارشــدن مربــوط اســت. پــارک )2002( بــه بررســي بچه دارنشــدن عمــدی زوج هــا مي پــردازد و از عواقــب 
اجتماعــی آن می گویــد. بــه بــاور او ایدئولــوژی زایش گرایــی4 ترکیبــی از نیروهــای اجتماعــی اســت کــه منشــأ 

1. Status Category
2. Citizen As Laborer�In�Training
3.  freeloaders
4. Pronatalism
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ایــن چشمداشــت فرهنگــی هســتند کــه زنــان »بایــد« تولیدمثــل داشــته باشــند و از تملــک اجتماعی-فرهنگِی 
بــدن خــود حمایــت کننــد؛ تملکــی کــه بــدن زنــان را ماننــد دســتگاه تولیدمثلــی می بینــد کــه بایــد تعهــدات 
ــد. شــغل پرزحمــت  ــد کن ــت و بازتولی ــت را تثبی ــا آورد و جمعی ــی( خــود را به ج ــی و مل )زیست شــناختی، دین
بزرگ کــردن کــودکان نیــز جزئــی از همیــن ایدئولــوژی اســت، امــا تمرکــز اولیــة آن بــر عمــل زایمــان اســت 
)جــدا از اعمــال فیزیکــی لــذت جنســی و حتــی لحظــات جمــاع و لقــاح؛ همان طــور کــه مهارت هــای علــم 
ــاوری زیست پزشــکی1 بیــش از پیــش، ایــن جدایــی وظیفــة زایــش از عمــل جنســی را آشــکار می کنــد(.  فن
زایمــان تمــام وظایــف یــک مــادر بــرای دریافــت حقــوق شــهروندی نیســت. بــرای موفقیــت در نقش شــهروند 
مــادر، نــوزاد بــه دنیــا آمــده بایــد از نظــر زیســتی ســالم و از دیــدگاه اجتماعــی تربیت پذیــر )انضباط پذیــر( باشــد 

و بتوانــد بــه شــهروندی دیگــر بــدل شــود.
ــه  ــی اینک ــرار دارد؛ یک ــه ق ــالش ملی گرایان ــه ت ــون هرگون ــل در کان ــه دو دلی ــادر ب ــهروند م ــش ش نق
ــود.  ــک ریشــه می ش ــدن شــهروندان بســیاری از ی ــود آم ــه وج ــده اســت و موجــب ب ــادر )باز(زاین شــهروند م
ــک  ــم ی ــد و ه ــه حســاب می آی ــل ب ــتگاه تولیدمث ــک دس ــم ی ــت، ه ــرای دول ــش ب ــن نق ــه ای ــری اینک دیگ
ــد.  ــق می کن ــوه« تزری ــه »شــهرونِد بالق ــج نقــش »شــهروندی« را ب ــه به تدری ــده اســت ک ــور اجتماعی کنن مأم
ــهروند  ــش ش ــای نق ــه ایف ــور ب ــان را مجب ــی زن ــارهای فرهنگ ــال فش ــا اعم ــده ب ــت ها در ایاالت متح سیاس
ــا وجــود ریســک های  ــز ب ــا برنامه هــای بیمــة اجتماعــی نی ــد، ام ــده ای مادام العمــر( می کن ــادر )و مراقبت کنن م
ســالمتی و اقتصــادی کــه بــا منزلــت کــم ارزش نشــان  داده  شــدة مــادر همــراه اســت، در ازای شــغل پرزحمــت 

.)Estes & Zulman, 2007( ــد ــه نمی کن ــی ارائ ــچ غرامت ــش هی ــی )باز(زای و حیات

شهروند سرباز

ــش  ــد از نق ــد بع ــرباز را به عم ــهرونِد س ــش ش ــم، نق ــت کردی ــهروندی را فهرس ــای ش ــه نقش ه ــر ک پیش ت
مــادر گذاشــتیم. ایــن نقــش بــرای تــداوم برنامــة ملی گرایــی در ایاالت متحــده ضــروری اســت. نقــش مــادر، 
زمانــی تمــام و کمــال اجــرا می شــود کــه شــهروندان آینــده ای بــرای ایفــای نقــش ســرباز تولیــد کنــد. از طریق 
فعالیت هــای بازتولیــدی و اجتماعی ســازی مــادر، شــهروندان آینــده )چــون کــودکان منزلــت کامــل شــهروندی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــا( نه تنه ــای آن ه ــهروندان )و بدن ه ــوند. ش ــده می ش ــی تنی ــود ملی گرای ــار و پ ــد( در ت را ندارن
نظــم و انضبــاط هســتند و بــه انضبــاط درونــی تمایــل دارنــد )Foucault, 1979( بلکــه حاضرنــد در اقدامــی 

ــه خشــونت بزننــد. ــه جــای دولــت دســت ب ــه و میهن پرســتانه ب ملی گرایان
1. Biomedical Technoscience
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ــا اقدامــات نظامــی متــداول ایــن  ایاالت متحــده به عنــوان یــک ملــت، در طــول تاریــخ )همان طــور کــه ب
ملــت از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون مســتند شــده اســت( همــواره از خشــونت به مثابــه ســازوکاری بــرای تثبیــت 
ــب و اقتصــادی  ــت غال ــظ موقعی ــی اقتصــادی )Kagan, Schmitt, & Donnelly, 2000( و حف ــت جهان موقعی
 Choudry, 2008; Klein, 2007; Mahajan, 2002; Meszaros,( خــود در نظــم سیاســی- اقتصــادی جهــان
ــِع نظامــی فراملــی را  2001( اســتفاده کــرده اســت. همچنیــن ایــن تالش هــای نظامــی، مجموعــه ای از صنای
ــر از ســود  ــه ایاالت متحــده را پ ــِب شــرکت های وابســته ب ــه وجــود آورده اســت کــه به طــور نامتناســبی جی ب
 Rothe,( ــد ــه می کنن ــاع و زیرســاخت را مرف ــران یقه ســفیِد شــرکت های دف ــه کارگ ــد؛ شــرکت هایی ک می کنن

.)2009
ایــن مجموعــه صنایــع نظامــی، تــا حــد زیــادی بــا ]در اختیــار گرفتــن و مصــرِف[ بــدِن شــهروندان ســرباز 
Statistical Information Analysis Division ]De- ــتان  ــان و رنگین پوس ــدن جوان ــژه ب ــد؛ به وی )دوام مي یاب

partment of Defense[, 2003(. اگرچــه اصطــالِح شــهروند ســرباز، بیشــتر بــه نهادهــای نظامــی رســمی اشــاره 
ــه مأمــوران کمتــر رســمی دولــت ماننــد افســران پلیــس، کارکنــان اورژانــس و آتش نشــان ها  ــد ب دارد، می توان
نیــز اشــاره کنــد. شــهروندان ســرباز بــا ایــن فــرض بــرای دفــاع از کشورشــان بــه خــط می شــوند کــه در زمــان 
اجــرای وظیفــه و درصــورت مجروح شــدن در حیــن آن، دولــت بــرای آن هــا امنیــت درآمــدی و ســالمتی فراهــم 
ــود  ــرده ب ــب ک ــدم صل ــان خاطــر را از خــط مق ــن اطمین ــوش ای ــت ب ــه نظــر می رســد دول ــه ب ــد؛ البت می کنن
)Preist & Hill, 2007(. در اینجــا تناقضــی وجــود دارد. بــا اینکــه شــهرونداِن ســرباز در حــال دفــاع از امنیــت 
اقتصــادی و نظامــی کشــور خویــش هســتند، همــان کشــوری کــه بــراي آن می جنگنــد، آن هــا را از حقــوق پایــة 

شهروندی شــان کــه همــان تأمیــن  اجتماعــی اســت محــروم کــرده اســت.

شهروند وفادار به کشور

ــال  ــه در قب ــا از نظــر حــس درونی شــدة مســئولیت و وظیف ــاوت اســت، ام ــا نقــش ســرباز متف ــن نقــش ب ای
حفــظ نظــم اجتماعــی )اقتصــادی و فرهنگــی( بــه نقــش ســرباز مرتبــط اســت. ایــن نقــش زمینــه را بــرای 
مشــروعیت یافتن ایدئولــوژی بیگانه هراســی1 )طــرد غریبه هــا( فراهــم می کنــد کــه شــالودة مفهــوم 
ــف  ــدة طی ــق دارد و دربرگیرن ــی عمی ــش مضامین ــن نق ــن، ای ــر ای ــزون ب ــی( اســت. اف ــهروندِی ملی)محل ش
ــت شــهروندی  ــزل منزل وســیعی از چشم داشــت های هنجــاری اســت کــه درصــورت نقض شــدن موجــب تن

1. Xenophobia

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



80  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

خواهــد شــد. تخطــی از نقــش شــهروند وفــادار مجــازات دارد؛ به گونــه ای کــه معنــا و موقعیــت »شــهروندی« 
به مثابــه یــک برتــری و امتیــاز در مقابــل »بیگانــه« حفــظ شــود. ارتــکاب جرم هایــی علیــه دولــت، از قبیــل 
ــه  ــت ب ــوان اهان ــن نقــش تلقــی می شــوند. میهن فروشــی به عن ــه ای ــت ب ــوان خیان ــه میهــن، به عن ــت ب خیان
 Tittle &( 1ارزش هــای طبقــة متوســط منجــر بــه مجازاتــی ماننــد اعــدام می شــود؛ ماننــد تیموتــی مــک وی
ــه ایــن  ــرای خیانــت ب Paternoster, 2000(. محرومیــت از برخــی حقــوق اجتماعــی، مجــازات ســبک تری ب
ــرد  ــل جــرم ف ــر به دلی ــژه حــق رأی( کمت نقــش محســوب می شــود. محرومیــت از حقــوق شــهروندی )به وی
اســت و دلیــل آن بیشــتر تهدیــد نمادیــن آن جــرم بــرای نظــم اجتماعــی اســت. محرومیــت از فرصت هــای 
ــد و  ــل خری ــی دانشــجویی به دلی ــای مال ــو کمک ه ــا لغ ــدن ی ــا محدودش ــراه ب ــتر هم ــه بیش ــی را ک تحصیل

فــروش مــواد اســت، می تــوان ســلب حقــوق اجتماعــی دانســت )حــق اجتماعــی تحصیــل در ایــن مــورد(.
ــک  ــوان هری ــیم، می ت ــرده باش ــف ک ــاده توصی ــد س ــش را بیش ازح ــار نق ــن چه ــه ممکــن اســت ای اگرچ
ــرای پیــروی  ــا عنــوان تولیدگــر2 در نظــر گرفــت. دو دلیــل ب ــة کلی تــری از شــهروندی ب را زیرمجموعــة مقول
ــکا  ــوم شــهروندی در آمری ــف مفه ــی وجــود دارد. نخســت اینکــه، غیرممکــن اســت در توصی ــن منطق از چنی
ــع آن اشــاره ای نکــرد و دوم اینکــه  ــی و نقش هــای تاب ــن دســته بندي  منزلت ــر ای ــرات ســرمایه داری ب ــه تأثی ب

ــل شــد. ــز قائ ــده تمای ــی نقــش مصرف کنن ــار نقــش یادشــده و نقــش پنجــم، یعن ــن چه ــوان بی می ت

شهروند مصرف کننده

ــی و  ــی و جهان ــاد مل ــظ اقتص ــی در حف ــی مصرف گرای ــش حیات ــادآور نق ــده، ی ــهروند مصرف کنن ــوان ش عن
ــه ســلطه ای  ــت اســت )Offe & Ronge, 1982(. ســایر نقش هــای شــهروندی علی ــی دول ــع مال ــن مناب تأمی
ــه در  ــا آن هــا متفــاوت اســت؛ البت ــده ب ــد، امــا شــهروند مصرف کنن ــرد را رعایــت نکن هســتند کــه حقــوق ف
جامعــة ســرمایه داری تمــام نقش هــای شــهروندی بــه یکدیگــر مرتبط انــد. نقــش شــهروند مصرف کننــده بــا 
شــالودة اقتصــاد بــازار، یعنــی ایدئولــوژی فردگرایــی3 ارتبــاط وثیقــی دارد. اوکانــر4 )1984( فردگرایــی آمریکایــی 
ــد  ــف می کن ــده« تعری ــر کار در ایاالت متح ــک ب ــلطة ایدئولوژی ــرای س ــرمایه ب ــالح س ــن س را »قدرتمندتری
ــرمایه داری  ــن رو س ــی اســت؛ از ای ــرمایه داری یک ــا س ــی ب ــد در ایاالت متحــده فردگرای )p. 13-14( و می گوی
Timothy McVeigh  .1: شــهروند آمریکایــی کــه بــر علیــه حکومــت ایــن کشــور و دفــاع از عقایــد نئونازیســم، اقــدام بــه بمب گــذاری کــرد 

و موجــب کشــته شــدن 168 نفــر شــد )مترجمــان(.
2. Producer
3. Individualism
4. O’Connor

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



بخش دوم:  آنچه در خطر است  / 81

ــة  ــت طبق ــود در خدم ــای خ ــا مصرف ه ــه ب ــد ک ــده می خواه ــرادی مصرف کنن ــهروندان را اف ــوح ش به وض
ســرمایه دار باشــند.

ــهروندی:  ــرمایه داری و ش ــوان »س ــا عن ــود ب ــاب خ ــی در کت ــرداز سیاس ــن1 )2003( نظریه پ ــن دی کاتری
شــراکتی ناممکــن« پــروژة مســئولیت فــردی در مناســبات اجتماعــی ســرمایه دارانه را نقــد می کنــد و تأثیــرات 

ــد. ــح می ده ــهروندی توضی ــی و ش ــر دموکراس ــرب آن را ب مخ

ــت  ــه مراقب ــتیابی ب ــور دس ــدی به منظ ــور نظام من ــا به ط ــتیضاح ها و عملکرده ــه اس ــا  ک از آنج
فــردی و خودراهبــری طراحــی شــده اند و تــالش دولت هــا لغــو نظــام رفــاه بــوده اســت، اســتقالل 
ــه ذره گرایــی2  ــدل شــده اســت. در اینجــا اســتقالل به مثاب ــه سیاســتي رســمی ب فــردی اکنــون ب
ــه«  ــا »جامع ــا یکدیگــر و ب ــرادی کــه ب ــه منفعــت شــخصی اف مفهوم ســازی شــده اســت؛ به مثاب
پیوســتگی ای ســطحی و غیراساســی دارنــد. غیرقابل فهــم بــودن جهانــی که ســرمایه داری پیشــنهاد 
ــی  ــزان ذره گرای ــد، می ــز در آن کار می کنن ــراِن خودبرنامه ری ــه کارگ ــی ک ــی جهان ــد؛ یعن می ده
آن را تشــدید می کنــد. ویژگــی کارگــران خودبرنامه ریــز، آمادگــی همیشــگی بــرای تغییــر، 
ــه  ــی اســت؛ درحالی ک ــه خوداتکای ــاز ب ــز نی ــا و نی ــردن نیازه ــرای برآورده ک ــی همیشــگی ب نگران
دیگــر درکــی از »خــود« ندارنــد. دنیــا همچــون »قدرتــی ناشــناخته« بــر فــراز ســر ایــن کارگــراِن 
تک افتــاده باقــی می مانــد )Dean, 2003,p. 162(. ... باوجــود تهدیــد فقــر در آینــده، ]از کارگــران[ 
طلــب خودکفایــی می شــود. چیزهایــی کــه ]در ایدئولــوژی ســرمایه داری[ از نظــر ســاختاری مطــرح 
نیســتند )کارگــران/ افــراد(، ســاختار ســرمایه داری اجــازة موضوعیــت داشــتن و اهمیت داشــتن آن هــا 
ــع کــم و  ــا مناب ــه میــل دولــت و رأی دهندگانــش بســتگی دارد ت را نمی دهــد. سرنوشــت آن هــا ب

.)Dean, 2003,p. 162( ــد ــه دهن ــه آن هــا ارائ ــا اکــراه ب ــی را ب بی کیفیت

ــد.  کاتریــن دیــن، ذره گرایــی را بخــش اصلــی »شــراکت ناممکــن« میــان ســرمایه داری و شــهروندی می دان
ناممکن بــودن مشــارکت دوســتانه بیــن ســرمایه داری و شــهروندی، در تمایــز بیــن دموکراســی، که بــر دربرگیرندگی 
تمــام افــراد جامعــه تکیــه دارد و ســرمایه داری، کــه بــر مزایــای انفــرادی حاصــل از تملک و ثــروت تکیــه دارد، نهفته 
اســت. یکــی از نتایــج فرعــی چنیــن شــراکتی ایــن اســت کــه شــکلی از حقــوق فــردی )شــهروندی( بــه شــرکت ها 

1. Kathryn Dean
2. Atomism
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نیــز اعطــا شــده اســت. دیــوان عالــی ایاالت متحــده در هیئــت نظــارت بــر مالیــات کالیــن وی1، قانونــی را تصویــب 
کــرد کــه به موجــب آن یــک شــرکت )کــه بعدهــا بــه آن شــخص مصنوعــی2 گفتــه شــد( می توانــد بیشــتر حقــوق و 
امتیــازات یــک فــرد را در دادگاه داشــته باشــد. پــس از مدتــی مشــخص شــد به موجــب ایــن قانــون، افــراد مصنوعــی 
»مســتحق محافظــت از آزادی تحــت اصالحیــة چهاردهــم قانــون اساســی ایاالت متحــده نمی شــوند، امــا مســتحق 
M. Nelson, personal com- )محافظــت قانونــی از دارایــی و حیــات و همچنیــن دارای حقــوق برابــر می شــوند« 

munication, August 25, 2008(. برخــالف شــهروندان، ایــن افــراد مصنوعــی بــه منابــع وســیعی )مالــی، سیاســی 
و ســرمایة انســانی( دسترســی دارنــد کــه محافظــت و امنیــت قانونــی را از طریــق آن هــا طلــب کــرده و از آن دفــاع 

می کننــد. عواقــب ایــن نبــود تقــارن اغلــب نقــض حقــوق شــهروندان بــه نفــع شرکت هاســت.
از نمونه هــای اصلــی شــکل گیری شــهرونِد مصرف کننــده، کاالیی ســازِی ســالمندی از طریــق رویکــردی فردگــرا 
بــه فراهم ســازی خدماتــی اســت کــه بــه کمــک یــک مجموعــة پزشــکی-صنعتی چندمیلیــاردی و انتفاعــی تأمیــن 
ــه ای اداره می شــوند  ــی حرف ــات کــه توســط متخصصان ــدة خدم ــن نظام هــای ارائه دهن می شــود )Estes, 1979(. ای
ــج  ــده تروی ــوان مصرف کنن ــد( نقــش ســالمندان را به عن ــه خطــاب می کنن ــرل جامع ــوران کنت ــان را مأم )گاهــی آن
داده انــد. اقتصاددانــان بــازا، رقابــت بــازار را دارای مزیــت »انتخــاب« و کارایــی می داننــد. ایــن مســئله، رتوریــک حاکــم 
ــی« و  ــای »انتخــاب واقع ــم و مصداق ه ــورد مفاهی ــم، درم ــه بگذری ــف ک ــواهد مخال ــازان اســت. از ش خصوصی س

.)Rice, 1997( کارایــی« در بیمــة  خصوصــی و بازارهــای پزشــکی معضالتــی جــدی وجــود دارد«
ــد،  ــت می کنن ــورد آن صحب ــن )2003( درم ــر )1984( و دی ــه اوکان ــده ک ــهروند مصرف کنن ــی ش ذره گرای
ــن  ــازمان تأمی ــورد س ــت. درم ــرمایه داری اس ــام س ــردی در نظ ــئولیت ف ــای مس ــی ایدئولوژی ه ــول اصل محص
اجتماعــی، قــرارداد اجتماعــی بیــش از 70 ســال اســت کــه براســاس تعهــد بــه مســئولیت های )البتــه محــدود( 
ملی-دولتــی منعقــد شــده و معطــوف بــه جامعــه ای از شــهروندان اســت کــه بــا حســن نیــت، در قبــال اطمینــان 

دربــارة حداقــل امنیــت مالــی در زمــان ســالمندی بــه ایــن نظــام پــول پرداخــت کرده انــد.

شهروندی و تاریخ بیمة اجتماعی در ایاالت متحده

ــل  ــوادة او در مقاب ــه شــهروند متوســط و خان ــه ب ــم ک ــی طراحــی کنی ــم قانون ــالش کرده ای ــا ت م
از دســت  دادن شــغل و فقیرشــدن در زمــان ســالمندی حــدی از امنیــت ارائــه دهــد. قانونــی کــه 

1. Klein v. Board of Tax Supervisors, 282 U.S. 19
2. Artificial person
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ــا آرامــش و  ــرای ایاالت متحــده ســاختاری اقتصــادی ب نیازهــای انســان را برطــرف و هم زمــان ب
 Presidential Statement on Signing the Social Security( ــد ــم می کن ــیار فراه ــی بس امنیت

)Act, August 14, 1935, from Bernstein & Bernstein, 1988

اگــر فلســفة هدایت گــِر نظــام ســنتی بیمــة اجتماعــی را بــا جملــة »در ایــن قضیــه مــا همــه بــا 
ــود:  ــه خواهــد ب ــت این گون ــة مالکی ــِر جامع ــم، فلســفة هدایت گ ــف کنی همدیگــر هســتیم« توصی

.)Obama, 2006, p. 178( »ــا هســتید »شــما تنه

شــهروندی از بهتریــن هدیه هــای محبوبــی اســت کــه دولــت ایاالت متحــده می توانــد اعطــا کنــد 
و مهم تریــن مزایایــی اســت کــه خدمــات مهاجرتــی و شــهروندی ایاالت متحــده1 می توانــد اعطــا 
 United States Citizenship and Immigration Services [USCIS], 2008, from:( کنــد 

)www.uscis.gov

تحلیــل تاریــخ برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در ایاالت متحــده از 1930 تــا اوایــل دهــة 80، رونــد مشــخصی 
از بســط و گســترش مرزهــای شــهروندی را نشــان می دهــد، امــا بــا شــروع ریاســت جمهــوری ریــگان2 ایــن 
رونــِد گســترش یابی بــا تالش هایــی بــراي انقبــاض مرزهــای شــهروندی خاتمــه یافــت )Estes, 1991(. ایــن 
ــواع گوناگــون افــرادی کــه شــهروند تلقــی می شــوند )در  ــد: ان ــر دو محــور رخ داده ان انبســاط ها و انقباض هــا ب
بافتــار دسترســی بــه پرداخت هــای اســتحقاقی3( و دامنــة خدماتــی کــه برنامه هــای بیمــة اجتماعــی را تشــکیل 

می دهنــد )کــه ممکــن اســت شــهروندان آن هــا را به مثابــه پرداخــت اســتحقاقی تقاضــا کننــد(. 
در ایــن بخــش بــا اســتفاده از تاریخچــة برنامه هــای تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر، روندهــای بســط مرزهــای 
شــهروندی را براســاس ایــن دو محــور توصیــف خواهیــم کــرد. افــزون بــر ایــن، سیاســت های معاصــر ریــگان و 
دولــت دوم بــوش را به مثابــه نمودهایــی از تــالش بــرای تضعیــف و عقب رانــدن مرزهــای شــهروندی بــه نفــع 
آرمــان فلســفة لیبرتارَیــن بررســی می کنیــم؛ ایــن آرمــان انســان اقتصــادی4 اتمی شــده ای اســت کــه به دنبــال 

بیشــترین ســود در بــازار آزاد اســت.

1. United States Citizenship and Immigration Services
2. Reagan
3. Entitlements
4. Homo Economus
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بیمة اجتماعی در آمریکا پیش از 1935

معمــواًل بیمــة غرامــت کارگــران را نخســتین برنامــة بیمــة اجتماعــی در آمریــکا می داننــد. اولیــن ایالتــی کــه 
آن را اجــرا کــرد، ویســکونزین1 در ســال 1911 بــود، امــا ایــن برنامــه نخســت در ســطح ایالتــی2 اجــرا شــد. 
از آنجــا کــه فصــل حاضــر، مربــوط بــه شــهروندی در ســطح ملــی اســت، مــا تحلیل هــای خــود را از زمــان 

ایجــاد بیمــة ســالمندی تحــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1935 آغــاز می کنیــم.
ــران در  ــال 1935، کارگ ــی در س ــن  اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــمی و مل ــة رس ــاد برنام ــش از ایج پی
ــرگ  ــن کار، م ــت حی ــا معلولی ــاری ی ــکاری، بیم ــالمندی، بی ــان س ــت در زم ــورد امنی ــده، درم ایاالت متح
یکــی از والدیــن یــا مــرگ همســر، جــز تکیــه بــر خانــواده و دیــن هیــچ تضمیــن قانونــی یــا چشم داشــت 
ــای  ــت در انجمن ه ــق عضوی ــران از طری ــی کارگ ــا برخ ــتند، ام ــادی نداش ــت اقتص ــارة امنی ــی درب فرهنگ
اخــوت )کــه بیشــتر آن هــا امــروزه هــم وجــود دارنــد؛ ماننــد کلــوب کیوانیــز، آد فلــوز )بــه معنــی »عجیــب 
ــتیبان،  ــا کارفرما-پش ــی ی ــتگی نظام ــای بازنشس ــاس بیمه ه ــا3 براس ــون ها و الک ه ــا«(، فراماس غریب ه
 DeWitt,( ــتند ــی داش ــی دسترس ــن امنیت ــه چنی ــالمندی ب ــاعدت س ــی مس ــای دولت ــق برنامه ه ــا از طری ی

.)2003
دسترســی بــه ایــن مزایــا ناعادالنــه بــود. درنتیجــه بیــن افــرادی کــه دسترســی داشــتند و افــرادی کــه 
 .)Social Security Administration, 2008a( دسترســی نداشــتند تبعیض هــای زیــادی وجــود داشــت
اعضــای انجمن هــای اخــوت و بیمه هــای کارفرما-پشــتیبان )اگــر اصــاًل وجــود داشــتند( بــا در نظــر گرفتــن 

ــدند. ــی انتخــاب می ش ــغلی متفاوت ــی و ش ــات اجتماع خصوصی
ــه ســخاوت مزایــای  ــه برنامه هــای مســاعدتی ســالمندی در هــر ایالــت، ب ــر ایــن، دسترســی ب افــزون ب
ــد، اگــر آری،  ــرار می کن ــه ای را برق ــن برنام ــت چنی ــا آن ایال ــه بســتگی داشــت کــه آی ــن نکت ارائه شــده و ای
ــاب  ــای آن را انتخ ــخاوت مزای ــزان س ــه و می ــن برنام ــتند ای ــع می توانس ــا و تواب ــا بخش ه ــی؟ آی ــه زمان چ

1. Wisconsin
ــا اینکــه برنامــة فــدرال غرامــت کارکنــان )Federal Employees’ Compensation Program(، برنامــة فــدرال  2. حتــی امــروزه ب
 Longshore برنامــة غرامــت کارگــران ،)Federal Employees’ Occupational Illness Program( بیمــاری شــغلی کارکنــان
and Harbor، و برنامــة مزایــای کارگــران معــدن )Black Lung Benefits Program( مســتثنا شــده اند و توســط ادارة غرامــت کارگران 
در وزارت کارمدیریــت می شــوند، برنامــة غرامــت کارگــران همچــون یــک برنامــة تســهیم ریســک و مزایــا در ســطح ایالتــی مدیریــت می شــود 

.).U.S. Department of Labor, n.d(
3. The Kiwanis Club, the Odd Fellows, the Freemasons, the Elks
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ــد،  ــی کنن ــت مال ــا بســتگانی کــه از آن هــا حمای ــد ی ــن برنامه هــا تنهــا در صــورت نداشــتن فرزن ــد1؟ ای کنن
ــه  ــد ک ــو می ش ــی لغ ــا در صورت ــن برنامه ه ــودن ای ــرایط ب ــد. واجدش ــه می کردن ــدی ارائ ــاعدت درآم مس
 Armstrong( شــخص خانــوادة خــود را تــرک کنــد، تکدی گــری کنــد یــا در زنــدان یــا کمــپ حبــس شــود
et al., 1935(. برخــالف تأمیــن اجتماعــی، ایــن برنامه هــای دولتــی مســاعدت ســالمندی، تضمینــی فراگیــر 

بــرای مســاعدت درآمــد در زمــان ســالمندی نبودنــد.

بسط شهروندی در برنامه های بیمة اجتماعی در آمریکا )1980-1935(

براســاس اســتانداردهای معاصــر، تعــداد محــدودی از مــردم بــه مزایــای تأمیــن  اجتماعــی دسترســی داشــتند. 
ایــن محدودیــت براســاس قانــون تأمیــن  اجتماعــی در ســال 1935 صــورت گرفــت. ایــن برنامــه زمانــی معرفی 
ــا یــک منبــع درآمــد کــه در  ــواده ای ب شــد کــه وجــوه خاصــی از زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی )ماننــد خان
آن مــرد نــان آور اســت( بــه نظــر هنجارمنــد و درســت می رســید )Zones, Estes & Binney, 1987(. هــدف 
ــار  ــه ب ــود کــه ســرمایه داری صنعتــی ب ــة تأمیــن  اجتماعــی جبــراِن ناامنی هــاِی اقتصــادی ب نخســتین مصوب
آورده بــود. تأمیــن  اجتماعــی برنامــه ای بــود کــه در آن کارگــران صنعتــی و بازرگانــی بــا پرداخــت مبالغــی از 
ــر  ــات کارگ ــه برخــی طبق ــای بازنشســتگی برخــوردار می شــدند )Berkowit & McQuaid, 1998(؛ البت مزای
ــد-از  ــام می دادن ــتر انج ــتان بیش ــه سیاه پوس ــاورزی-کارهایی ک ــران کش ــران خانگــی2 و کارگ ــه کارگ از جمل
ــوان  ــد )Achenbaum, 1986; Poole, 2006; Quadagno, 1994(. می ت ــروم بودن ــه مح ــارکت در برنام مش
چنیــن پنداشــت کــه، از آنجــا کــه تنهــا حــدود 60 درصــِد جمعیــت تحــت پوشــش قانــون اولیــه بودند و شــمول 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی فراگیــر نبــود، ایــن برنامــه بــرای تبدیل شــدن بــه یــک بیمــة اجتماعــی واقعــی بــه 

.)McGill & Brown, 2005( فرصــت بیشــتري نیــاز داشــت
در ســال 1939 پیــش از پرداخــت نخســتین مزایــا، دو گــروه جدیــد بــه افــرادی کــه می توانســتند حق بیمــه 
پرداخــت کــرده و مزایــای تأمیــن  اجتماعــی را دریافــت کننــد اضافــه شــد. اولیــن گــروه نشــان دهندة بســط حــق 

1. آریزونــا و آالســکا )در آن زمــان بخــش کم جمعیتــی بــود کــه هنــوز بــه شــکل ایالــت در نیامــده بــود( نخســتین بخش هایــی بودنــد کــه در 
ســال 1915 برنامــة مســاعدت ســالمندی را تصویــب کردنــد، امــا قانــون آریزونــا بعدهــا مخالــف بــا قانــون اساســی تشــخیص داده شــد. تــا ســال 
1928 فقــط پنــج برنامــه از ایــن نــوع در ایاالت متحــده وجــود داشــت: کلــرادو، کنتاکــی، مریلنــد، مونتانــا، نــوادا، ویسکانســین، و آالســکا. تــا ســال 
1943، ایــن رقــم بــه 30 رســید )شــامل 28 ایالــت و 2 بخــش کم جمعیــت(، امــا احتمــااًل یــک چهــارم ایــن برنامه هــا بخش های زیرمجموعــه را 
مجبــور بــه مشــارکت نمی کردنــد. در ســال 1934 نیــز، میــزان متوســط مزایــا بســیار متفــاوت بــود )از 6/13 دالر در ایندیانــا تــا 29/90 در مریلنــد(، 
همان طــور کــه تعــداد مزایابگیــران بســیار تفــاوت می پذیرفــت. در افراطی تریــن حالــت نیــز، 51228 نفــر در نیویــورک مزایــا دریافــت کردنــد، 

.)Armstrong et al., 1935( امــا در هیچ کــس در کنتاکــی و ویرجینیــای غربــی دریافتــی ای نداشــت
2.  Domestic workers.
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شــهروندی اجتماعــی از نظــر گروه هــای مشــمول بــود. امــکان دسترســی بــه مزایــای ســالمندی، بــه همســران و 
فرزنــدان کارگــران اعطــا شــد کــه پیــش از ایــن حائــز شــرایط نبودنــد. گــروه دوم نشــان دهندة بســط شــهروندی 
از نظــر مزایــای موجــود در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی بــود؛ همــان گــروه مزایابگیــر اول اکنــون می توانســتند 
ــد. همان طــور کــه در  ــز دریافــت کنن ــگام کارگــر را نی ــای مــرگ نابهن ــای بازنشســتگی، مزای ــر مزای عــالوه ب
ــد در صــورت  ــوادة کارگــر می توان ــن  اجتماعــی در ســال 1935 مقــرر شــد، خان ــون تأمی ــة قان نخســتین مصوب
 Berkowitz & McQuaid,( ــد ــت کن ــه را به طــور یکجــا1 دریاف ــن برنام ــه ای ــرگ او، کل پرداخت هــای او ب م

.)1988, p. 135
هــر تغییــری کــه در نتیجــة اصالحــات ســال 1939 ایجــاد شــد، نشــان دهندة دورشــدن از »اصِل قــراردادی-

مشــارکتی2« اولیــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و حرکــت بــه ســمت سیاســت خانواده محــور بــود؛ سیاســتی کــه 
در آن دولــت فــدرال بــه میــزان اندکــی مســئولیت مســتمر کارگــر در قبــال وضعیــت اقتصــادی خانــواده اش را 
می پذیرفــت. طبــق گفته هــای آر. ای هوهــاس3 ایــن تغییــر نشــان دهندة جایــگاه منحصربه فــرد دولــت فــدرال 

)به مثابــه بیمه  گــر عمومــی( بــرای توجــه بیشــتر بــه »کفایــت« بــه جــای »برابــرِی آکچوئریــال« بــود.
اصالحــات ســال 1950 بــاز هــم موجــب بســط مرزهــای شــهروندی شــد. طــی ایــن اصالحــات، کارگــران 
ــد  ــمول نبودن ــن مش ــش از ای ــه پی ــری ک ــون کارگ ــدند. ده میلی ــمول ش ــز مش ــا نی ــاورزی و خویش فرم کش
ــی  ــان دهندة مفهوم ــه نش ــا در برنام ــمولیت آن ه ــدند )Cohen & Meyers, 1950(. مش ــه ش ــه اضاف ــه برنام ب
گســترده از شــهروندی اســت؛ زیــرا نه تنهــا بــرای کارگــران کارخانه هــا بلکــه بــرای کشــاورزان و کارفرمایــان 
کســب وکارهای کوچــک دسترســی بــه امنیــت درآمــدی را امکان پذیــر کــرد. از نظــر سیاســی، ایــن اصالحــات 
ــد، تعــداد  ــا افزایــش تعــداد افــرادی کــه حق بیمــه پرداخــت می کردن ــرا ب محبوبیــت برنامــه را افزایــش داد؛ زی

افــرادی کــه می توانســتند در زمــان نیــاز مزایــا دریافــت کننــد نیــز افزایــش پیــدا کــرد.
ــردم، شــهروندی را بســط داد.  ــورد انتظــار م ــاِت م ــن، اصالحــات ســال 1950 از نظــر خدم ــر ای ــزون ب اف
پیــش از ایــن اصالحــات، مزایابگیــران تأمیــن  اجتماعــی ماهانــه همــان مزایایــی را دریافــت می کردنــد کــه روز 
اول دریافــت کردنــد؛ بــراي مثــال، ایــدا می فولــر4 )اولیــن نفــری کــه از تأمیــن  اجتماعــی مزایــای بازنشســتگی 

1. Lump-Sum
2. Contributory-Contractual Principle
3. R. A. Hohaus

4. Ida May Fuller
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دریافــت کــرد( حتــی پــس از گذشــت 10 ســال، تغییــری در میــزان مزایــای دریافتــی اش، 22.54 دالر در مــاه، 
ایجــاد نشــد )DeWitt, 2003(. اصالحــات 1950 موجــب شــد حقــوق تأمیــن  اجتماعــی براســاس تــورم )نــرخ 
تــورم محاسبه شــده تــا ســال 1940( افزایــش یابــد )Cohen & Meyers, 1950(. ایــن امــر نیــز موجــب افزایــش 
ــا  محبوبیــت برنامــه شــد. نه تنهــا افــراد بیشــتری واجدشــرایط مزایــا شــدند، بلکــه میــزان مزایــا در مقایســه ب

ــود. ــر ب ــالمندی مطلوب ت ــی مســاعدت س ــای دولت ــی برنامه ه ــب، یعن ــای رقی برنامه ه
ــای  ــن رو مرزه ــدند؛ از ای ــا ش ــمول مزای ــج مش ــم به تدری ــاده ه ــراد ازکارافت ــا 1960، اف ــال 1945 ت از س
شــهروندی نیــز گســترده تر شــد. نخســت، بــا اصالحــات ســال 1950 کارگرانــی کــه دچــار ازکارافتادگــی دائــم 
ــه  ــا ب ــود، ام ــی نب ــة ازکارافتادگ ــد بیم ــق مانن ــن تعلی ــد. ای ــرار می گرفتن ــق ازکارافتادگــی1« ق ــد، در »تعلی بودن
کارگــران اجــازه مــی داد تــا زمــان بازنشســتگی اعتبــار شــغلی خــود را حفــظ کننــد و بــه مســتمری دسترســی 
بیابنــد. دوم اینکــه کارگرانــی کــه بیــش از 50 ســال ســن و ازکارافتادگــی دائــم داشــتند نیــز می توانســتند بــه 
مزایــای مکتســب خــود دسترســی داشــته باشــند. تــا ســال 1960 در برنامــة تأمیــن اجتماعــی، برنامــه ای بــرای 
ــا هرکــدام از ایــن اصالحــات، مرزهــای  پوشــش کارگــران ازکارافتــاده و خانواده هــای آن هــا وجــود نداشــت. ب
ــرش اینکــه ممکــن اســت قابلیــت کارکــردن محــدود شــود و اینکــه  ــج بســط یافــت. پذی شــهروندی به تدری
افــراد داراي ایــن محدودیــت »ابــدی« حــق دسترســی بــه امنیــت درآمــدی را دارنــد، اگرچــه هنــوز بــه مفهــوم 

شــهروند کارگــر بســتگی دارد، حاکــی از گــذاری در سیاســت بیمــة اجتماعــی در آمریکاســت.
همچنیــن مرزهــای شــهروندی از نظر ســنی کــه فــرد در آن می توانــد درخواســت »بازنشســتگی زودهنگام2« 
کنــد نیــز گســترش یافــت. بازنشســتگی زودهنــگام بدیــن معنــی اســت کــه کارگــر اجــازه دارد تــرک نیــروی کار 
را تــرک کنــد، امــا همچنــان از مزایــا بهره منــد بمانــد؛ اگرچــه میــزان مزایــا ممکــن اســت کاهــش یابــد. در ســال 
1956 زنــان می توانســتند در 62 ســالگی )بــا کاهــش مزایــا( بازنشســته شــوند. تــا پیــش از 1961 ایــن فرصــت 
بــه مــردان نیــز داده شــد. ایــن فرصت هــا، به رغــم تفــاوت زمانــی، نشــان دهندة بازتعریــف مفهــوم شــهروندی  
اســت. در ایــن بازتعریــف بــه کارگــر فرصــت خــروج از نیــروی کار بــه همــراه چشم داشــت امنیــت درآمــدی داده 

شــده اســت؛ البتــه بــا کســر مقــداری از مزایــای کامــل.
ــود. در ســال  ــر امنیــت درآمــدی ب ــا آن زمــان از تاریــخ ایاالت متحــده، تمرکــز اصلــی بیمــة اجتماعــی ب ت

1. Disability freeze
2. Early Retirement
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1965 بــا تصویــب قانــون مدیکــر، بیمــة اجتماعــی بــه ایجــاد امنیــت ســالمتی در ســالمندی نیــز بســط یافــت.1 
از دیــدگاه شــهروندی، مدیکــر خــروج از رونــد کنــد دربرگیرندگــی افــراد بیشــتر، در برنامه هــای موجــود بــود. 
مدیکــر مزایایــی را اضافــه کــرد کــه گروهــی منتخــب از شــهروندان )افــراد 65 ســال و بیشــتر( بــه آن دسترســی 
داشــته باشــند. افــزون بــر ایــن، به جــز بــرای یــک گــروه از شــهروندان، مدیکــر اولیــن گام موفــق در پوشــش 

ــود. ملــی خدمــات درمانــی در ایاالت متحــده ب
پیــش از تصویــب مدیکــر، ســه تــالش دیگــر بــرای تصویــب برنامــة ملــي ســالمت در آمریــکا انجــام شــده 
بــود کــه هیچ کــدام بــه موفقــت نرســید.2 طرفــداران طــرح بیمــة ملــی ســالمت، از شکســت های پیشــین درس 
گرفتــه بودنــد و رویکــردی راهبــردی پیــش گرفتنــد )Marmor, 1973(. آن هــا برنامــه ای پیشــنهاد کردنــد کــه: 
1- پوشــش را بــه ســالمندانی محــدود کنــد کــه »بیمارتــر، فقیرتــر و دارای بیمــة کمتــری« نســبت بــه دیگــر 
گروه هــا باشــند )Oberlander, 2003, 2003 pp. 23, endnote 42(؛ 2- از تجــارب مدیریتــی و سیاســی موجــود 
ــه پوشــش بیمارســتانی  ــاری را ب ــة خدمــات اجب ــد؛ و 3- دامن درمــورد برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســتفاده کردن

محــدود کردنــدOberlander, 2003( 3(. پــس از تصویــب مدیکــر، رئیس جمهــور جانســون اعــالم کــرد:
ســالمندان دیگــر از معجــزة درمانــی داروهــای مــدرن محــروم نخواهنــد مانــد. دیگــر بیمــاری موجــب از بین 
رفتــن پس اندازهایــی کــه بــا احتیــاط در طــول زندگــی خــود کنــار گذاشــته اند تــا بتواننــد از کرامــت در زمــان 
ســالمندی لــذت ببرنــد، نخواهــد شــد. دیگــر خانواده هــای جــوان به دلیــل عمــل بــه الزامــات اخالقــی و ژرف 

.)Sundquist, 1968, p.321( خــود، شــاهد از بیــن رفتــن درآمدهایشــان نخواهنــد بــود
توصیــف جانســون از مدیکــر به عنــوان متضــاِد »محرومیــت« پیشــیِن ســالمندان از مراقبت هــای پزشــکی را 
می تــوان پذیــرش ایــن نکتــه دانســت کــه دسترســی بــه امنیــت ســالمتی بخشــی از انتظارات شــهروندی اســت. 
ــوان  ــن، جانســون مدیکــر را به عن ــر ای ــزون ب ــن مــورد تنهــا شــامل ســالمندان می شــود. اف ــن انتظــار در ای ای
برنامــه ای چارچوب بنــدی می کنــد کــه خدمــات را مســتقیماً بــه ســالمندان ارائــه می دهــد. بــا ایــن کار نه تنهــا 

1. دیگــر برنامــة مهــم، یعنــی مدیکیــد، در ســال 1965 تصویــب شــد. بــا ایــن حــال، چــون ایــن برنامــه از نــوع مبتنــی بــر آزمــون وســع اســت، 
یــک برنامــة بیمــة اجتماعــی نیســت، بلکــه یــک برنامــة »رفاهــی« اســت و در ایــن فصــل بــدان پرداختــه نمی شــود.

2. بیمــة ملــی ســالمت )National health insurance(، به منظــور افزایــش احتمــال تصویــب الیحــه، از الیحــة پیشــنهادی برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی حــذف شــد. مخالفــت شــدید AMA موجــب شکســت تالش هــای بعــدی بــرای تصویــب بیمــة ســالمت ملــی در ســال 1943 )قانــوِن 

Wagner-Murray-Dingell( و برنامه هــای پیشــنهادی دیگــر در دورة ریاســت جمهوری ترومــن شــد.
ــد و  ــام می کردن ــرایط ثبت ن ــارکت کنندگان واجدش ــود. مش ــاری ب ــد، اختی ــی ش ــن دوره معرف ــه در همی ــز ک ــر نی ــة مدیک ــش B برنام 3. بخ
حق بیمــه ای ماهانــه را بــرای دسترســی بــه بیمــة هزینه هــای پزشــکی پرداخــت می کردنــد. هنگامــی کــه ایــن مزایــا پیشــنهاد شــد، 90 درصــد 

.)O’Sullivan, 2008( ــد ــام کردن ــرایط ثبت ن ــدان ش واج
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از رفــاه اقتصــادی خــود افــراد، بلکــه خانواده هــای آن هــا نیــز محافظــت می شــود. مدیکــر از طریــق گســترش 
خدماتــی کــه شــهروندان بــه آن دسترســی دارنــد، ســعی دارد وابســتگی اجتماعــی و اقتصــادی میان نســلی بــرای 

خانــواده و جامعــه را تثبیــت کنــد.
شــایان ذکــر اســت بــا وجــود توفیــق مدیکــر به عنــوان بیمــة ملــی ســالمت در ایاالت متحــده، تأمیــن ســالمت 
بــرای تمامــی آمریکایی هــا جــزء حقــوق شــهروندی بــه حســاب نمی آیــد؛ البتــه طراحــان مدیکــر امیــدوار بودنــد 
ایــن برنامــه قدمــی در راســتای گســترش برنامــة ملــی ســالمت بــردارد و از تضمیــن خدمــات بــرای ســالمندان بــه 
تضمیــن خدمــات بــرای تمامــی آمریکایی هــا حرکــت کنــد و بدین شــکل شــهروندی را گســترش دهــد. بــه گفتــة 
رابــرت بــال: »همــة مــا بیمــة ســالمندان را یــک عقب نشــینی دیدیــم... مــا از مدیکــر انتظــار داشــتیم اولیــن گام 
در راســتای بیمــة ســالمت ملــی و فراگیــر باشــد...« )pp. 62–63 ,1995(. تجربــة آمریــکا از ســال 1965 بــه بعــد، 
ممکــن اســت خــالف خوش بینــی رابــرت بــال باشــد، امــا یــادآوری اینکــه بیــن ســال های 1954 و 1960 بیمــة 

.)Berkowitz & McQuaid, 1988( ازکارافتادگــی نیــز مســیری مشــابه را طــی کــرد، اهمیــت بســیاری دارد
در ســال 1972، در بافتــار بیمــة اجتماعــی آمریــکا شــهروندی بــه دو شــیوه بســط یافــت کــه یکــی مربــوط 
بــه تأمیــن  اجتماعــی و دیگــری مربــوط بــه مدیکــر بــود. تــا پیــش از ســال 1972 افزایــش در مزایــای تأمیــن  
ــا  ــد مي شــد؛ همان طــور کــه درمــورد اولیــن افزایــش در مزای ــاز« در مجلــس تأیی ــد از نظــر »نی اجتماعــی بای
ــرای  ــن  اجتماعــی در ســال 1972 شــامل ســازوکاری خــودکار ب ــه اصالحــات تأمی در ســال 1950 رخ داد؛ البت
تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش )COLAs( درمــورد مزایایــی بــود کــه از ســال 1975 آغــاز شــد. مرزهــای 
ــر ایــن اســاس  شــهروندی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی آمریــکا شــامل شــکل جدیــدی از خدمــات شــد؛ ب
ــه شــکل درآمــدی ثابــت1  ــرای درآمــد خــود داشــته باشــند؛ نه تنهــا ب ــد امنیتــی ب اکنــون شــهروندان می توانن

بلکــه در غالــب درآمــدی کــه بــا رشــد اقتصــاد ملــی هماهنــگ خواهــد بــود.
ــم و نارســایی کلیــوی )ESRD( واجدشــرایط  ــه ازکارافتادگــی دائ ــراد مبتــال ب همچنیــن در ســال 1972 اف
مدیکــر شــدند. در مقابــل تغییــرات برنامــة تأمیــن اجتماعــی، گروه هــای جدیــدی از مــردم واجدشــرایط شــدند. 
افــرادی کــه نارســایی کلیــوی داشــتند، تنهــا بــا ارائــة مدرکــی دال بــر نیــاز مبــرم آن هــا، در رتبه بنــدی جدیــدی 
از شــهروندی قــرار گرفتنــد، امــا مزایــای جدیــد بــرای افــرادی بــا ازکارافتادگــی دائــم مشــروط بــود. اصالحــات 
ســال 1972، الزامــی را بــه وجــود آورد کــه ایــن افــراد دو ســال پــس از دریافــت مزایــای ازکارافتادگــی تأمیــن  

اجتماعــی از مزایــای مدیکــر بهره منــد شــوند.
1. Fixed Income
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محدودکردن شهروندی در برنامه های بیمة اجتماعی در آمریکا؛ از 1980 تاکنون

ــان دورة  ــی از پای ــف حاک ــکاِل مختل ــه اَش ــال 1972، ب ــر در س ــی و مدیک ــن اجتماع ــة تأمی ــرات دوگان تغیی
گســترش تدریجــی خدماتــی کــه شــهروندان از برنامه هــای بیمــة اجتماعــی توقع داشــتند و همچنین گســترش 
ــه سیاســت های  ــر 1970 و 1980، ک ــود. در اواخ ــات ب ــن خدم ــت ای ــرایط دریاف ــای واجدش ــی گروه ه تدریج
مداخلــه ای بــر هزینه هــای روبــه افزایــش درمانــی متمرکــز شــد، ایــن خوش بینــی بــه مدیکــر کــه بتوانــد گام 
ــا نــگاه بــه  نخســت در ایجــاد امنیــت ســالمتی بــرای تمــام آمریکایی هــا باشــد، به ســرعت از بیــن رفــت. ب
تاریخچــة مدیکــر از ســال 1980 تــا کنــون می تــوان دیــد کــه هیــچ گــروه جدیــدی بــه ایــن برنامــه دسترســی 
ــکا در  ــش گروه هــای واجدشــرایط برنامه هــای بیمــة اجتماعــی آمری ــن افزای ــد. درنتیجــه، آخری ــدا نکرده ان پی
ســال 1979 رخ داد. در بخــش قبــل درمــورد دوره ای بحــث شــد کــه دورة گســترش مرزهــای شــهروندی بــه 
برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در آمریــکا بــود، امــا اکنــون بحــث درمــورد دوره ای اســت کــه در آن تالش هــای 

بســیار بــرای محدودکــردن مرزهــای شــهروندی در بیمــة اجتماعــی در آمریــکا رخ داده اســت.
دلیــل اصالحــات ســال 1977، پیش بینــی کســری های اقتصــادی در تأمیــن  اجتماعــی بــود. ایــن اصالحــات 
ــر حقــوق و دســتمزد  هــم درصــد حق بیمــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی را افزایــش داد کــه به صــورت مالیــات ب
دریافــت می شــد و هــم بــر حداکثــر دســتمزدهایی کــه مشــمول ایــن مالیــات بودنــد، افــزود.  اگرچــه ممکــن 
اســت ایــن تغییــرات موجــب افزایــش »هزینه هــا«ی شــهروندی اجتماعــی شــده باشــد، از نظــر مالــی وابســتگی 
 متقابلــی را افزایــش داده کــه بــا ایــن نــوع شــهروندی همــراه اســت. تحــت تأثیــر ایــن امــر، مــردم بیشــتر بــه 
ــا از  ــد، ت ــود حق بیمــه پرداخــت می کردن ــه1« ب ــوازن درآمد-هزین ــر »ت ــی ب ــن اجتماعــی کــه مبتن برنامــة تأمی
ســطوح مزایــای کنونــی و آتــی محافظــت کننــد. افــزون بــر ایــن، اصالحــات ســال 1977 شــیوه های محاســبة 

.)Achenbaum,1986; DeWitt, 2003( تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش را تغییــر داد
ــی در  ــب بازنگری های ــادگان، موج ــای ازکارافت ــای مزای ــن هزینه ه ــورد تأمی ــا درم ــة 80، نگرانی ه در ده
ــن بازنگری هــا گمــارده شــده  ــرای اعمــال ای ــرادی کــه ب ــا شــد. اف ــوع مزای ــن ن ــرای ای واجدشــرایط شــدن ب
بودنــد، نتوانســتند به طــور کامــل آن هــا را اعمــال کننــد. تــا ســال 1983 اعمــال ایــن بازنگری هــا متوقــف و در 

.)DeWitt, 2003( ســال 1984 قانــون اصــالح مزایــای ازکارافتادگــی2 تصویــب شــد
ــِد دسترســی »افــرادی  ــرای تحدی از نظــر شــهروندی، ایــن بازنگری هــا پیامــد تالش هایــی نهادینه شــده ب

1. Pay-as-you-go
2. Disability Benefits Reform Act
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بــا معلولیت هــای دائــم« بــود. دبــورا اســتون1 )1984( شــرح می دهــد کــه قــرار اســت تعــداد افــرادی کــه بــه 
ایــن خدمــات دســت مي یابنــد، از طریــق تعریــف بالینــی معلولیــت کــه براســاس آن بررســی های اولیــه بــرای 
ارائــة مزایــا انجــام مي شــود و اســتفاده از پزشــکان و دیگــر متخصصــان پزشــکی به مثابــه دروازه بــان2 محــدود 
شــود. افــزون بــر ایــن، بازنگری هــای مســتمر در ایــن مــورد حاکــی از تــالش بــرای »بیــرون انداختــِن« بخشــی 

از معلــوالن از ایــن حیطــة حمایتــی اســت.
اصالحــات ســال 1983 تأمیــن اجتماعــی، بــا وجــود تغییراتــی کــه خدمات را بــه افراد واجدشــرایط گســترش 
داد، تــداوم تحدیــد مرزهــای شــهروندی در تأمیــن  اجتماعــی بــود. بــرای نمونــه، ایــن اصالحــات بــه »زنــان 
ــده« اجــازة  ــاده« و »مطلقه هــای بازمان ــده و ازکارافت ــاده«، »مطلقه هــای بازمان ــردان بی همســر و ازکارافت ــا م ی
دریافــت مزایــا پــس از ازدواج مجــدد را بعــد از ســن معیــن )50 ســال بــه بــاال درصــورت ازکارافتادگــی و 60 
ســال بــه بــاال بــدون ازکارافتادگــی(3 اعطــا کــرد. همچنیــن ایــن اصالحــات بــه مطلقه هــا4 اجــازه مــي داد کــه 
حتــی اگــر همســر قبلی شــان بازنشســته نشــده باشــد از مزایــا اســتفاده کنند)منــوط بــه کاهــش مزایــا ماننــد 
مــورد بازنشســتگی زودهنــگام(. بــرای زنــان و مردانــی کــه همســر خــود را از دســت داده و پیــش از 60 ســالگی 
واجدشــرایط دریافــت مزایــا بودنــد، همچنیــن افــرادی کــه همسرانشــان پیــش از اســتحقاق دریافــت مزایــا و قبل 
 Social Security Administration [SSA]( ــد ــش داده می ش ــا افزای ــد، مزای ــده بودن ــوت ش ــالگی ف از 62 س

.)Office of Legislation & Congressional Affairs, 1984
ــن پیشــین واجدشــرایط  ــرادی کــه تحــت قوانی ــا خــارج کــردن اف ــی، اصالحــات ســال 1983، ب به طورکل
ــا گروه هــای جدیــدی را  ــاره تعییــن کــرد ت ــد، مرزهــای شــهروندی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی را دوب بودن
وارد کنــد. ایــن اصالحــات، ســنی را کــه بیمه شــدگان می تواننــد مزایــای کامــل از تأمیــن  اجتماعــی دریافــت 
کننــد به تدریــج از 65 ســال بــه 67 ســال )بســته بــه ســال تولــد فــرد( افزایــش داد. افــزون بــر ایــن، اگرچــه 
ــازات  ــات مج ــن اصالح ــند، ای ــته باش ــی داش ــا دسترس ــه مزای ــد ب ــوز می توانن ــالگی هن ــهروندان در 62 س ش
دسترســی بــه ایــن مزایــا در »ســن کمتــر« را تشــدید کــرد. بــر ایــن اســاس، شــهروندی در هــردو مــورد محــدود 

.)SSA Office of Legislation & Congressional Affairs, 1984( شــده اســت
1. Deborah Stone
2. gatekeeper

3. مزایــا بــرای بیوه مــردان و بیوه زنــان ازکارافتــاده، همســران بازمانــدة مطلقــه و ازکارافتــاده، درصورتــی محفــوظ اســت کــه بعــد از 50 ســالگی 
ازدواج کننــد )SSA, 2008b(. مزایــا بــرای همســران بازمانــده و همســران بازمانــده و مطلقــه، در صــورت ازدواج پــس از 60 ســالگی محفــوظ 

.)SSA, 2008c( اســت
4. درصورتی که 62 ساله یا بیشتر باشند، سابقة 10 سال ازدواج و دست کم 2 سال طالق داشته باشند.
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تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش نیــز در ســال 1983 تغییــر یافــت کــه ایــن تغییــر حاکــی از کاهــش 
بالقــوة میــزان امنیــت درآمــدی شــهروندان واجدشــرایط بــود. اگرچــه تعدیــل مزایــا براســاس هزینــة معــاش در 
ــش  ــی افزای ــه میزان ــی را ب ــن  اجتماعــی ســالمندان آمریکای ــای تأمی اصالحــات ســال 1972 می خواســت مزای
دهــد کــه بــا افزایــش قیمــت کاال و خدمــات هماهنــگ باشــد، امــا اصالحــات ســال 1983 نشــان داد افــرادی 
کــه واجدشــرایط کســب امنیــت درآمــدی بودنــد، می پنداشــتند ایــن نــوع تعدیــل مزایــا نســبت بــه قبــل تأثیــر 

.)SSA Office of Legislation & Congressional Affairs, 1984( ــد دارد ــظ درآم ــری در حف کمت
قانــون پوشــش حــوادث فاجعه آمیــز مدیکــر1 نمونــه ای بی نظیــر از تحدیــد مرزهــای شــهروندی در بافتــار 
بیمــة اجتماعــی اســت. ایــن قانــون در مــاه جــوالی ســال 1988 بــه تصویــب رســید و یــک ســال بعــد در مــاه 
نوامبــر ســال 1989 لغــو شــد. ایــن قانــون، خدمــات موجــود بــرای مزایابگیــران مدیکــر را بیــش از پیــش و بــه 
میــزان زیــادي گســترش داد. تغییراتــی کــه بــا ایــن قانــون همــراه بــود عبــارت  اســت از حــذف پرداخت هــای 
مشــترک2 بیمارســتانی بــرای بســتری بــه مــدت بیــش از 60 روز، محدودکــردن کســورات3 بخــش الــف مدیکــر4 
)تــا 560 دالر در ســال(، تعییــن ســقف کســورات ســاالنه در بخــش ب مدیکــر )1370 دالر( و معرفــی تدریجــی 
برنامــة نســخه های دارویــی کــه تاریــخ آغــاز آن ژانویــة 1991 تعییــن شــده بــود؛ البتــه ایــن مزایــای جدیــد، 

ماننــد گســترش خدمــات پیشــین نبــود.
افزایــش در مزایــا از طریــق افزایــش ســقف حقــوق و دســتمزد مشــمول مالیــات بــرای همــه تأمین مالــی 
نشــد، بلکــه در وهلــة نخســت از طریــق افزایــش در مالیــات ویــژه ای )بــا عنــوان حق بیمــة مکمــل5( بــر درآمــد 
افــراد مزایابگیر-همــان ســالمندان-صورت گرفــت. ایــن امــر از نظــر سیاســتی بــه دو دلیــل مشکل ســاز بــود. 
اول اینکــه تنهــا 40 درصــِد ســالمندان ملــزم بــه پرداخــت ایــن حق بیمــه شــدند و بقیــه به دلیــل ســطح پاییــن 
درآمــد معــاف شــدند. دوم اینکــه ایــن 40 درصــد )دارای درآمــد بــاال( افــرادی بودنــد کــه از پیــش بــه مزایــا، 

.)Rice, Desmond, & Gabel, 1990( ــتند ــی داش ــود دسترس ــی موج ــخه های داروی ــة نس ــوص برنام به خص
ــی  ــة اجتماع ــهروندی در بیم ــای ش ــد مرزه ــد تحدی ــه رون ــر ب ــز مدیک ــوادث فاجعه آمی ــون پوشــش ح قان
کــه از ســال 1980 آغــاز شــد، ادامــه داد. ایــن قانــون خدمــات را بــه گروه هــای جدیــد گســترش نــداد. اگرچــه 

1. The Medicare Catastrophic Coverage Act of 1988
2. Co-payments
3. Deductible
4. Medicare Part A
5. Supplemental Premium
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ــد و  ــت کن ــز محافظ ــای فاجعه آمی ــای بیماری ه ــل هزینه ه ــتگی به دلی ــالمندان را از ورشکس ــرد س ــالش ک ت
ــة  ــود )بیم ــی ســخاوتمندانه نب ــدازة کاف ــات به ان ــد، خدم ــه ده ــرای گروه هــای حاضــر ارائ ــدی ب ــات جدی خدم
ــت و  ــدت( نپرداخ ــت بلندم ــة مراقب ــالمندان )بیم ــی س ــة اصل ــه دغدغ ــل2(، ب ــای پوشــش کام مشــترک1 به ج
 .)Himmelfarb, 2005; Holstein & Minkler, 1991( ــرد ــی ک ــی تخط ــة اجتماع ــی بیم ــیوة تأمین مال از ش
ــز مدیکــر تــالش کــرد خدمــات جدیــدی  ــون پوشــش حــوادث فاجعه آمی ــن، باوجــود اینکــه قان ــر ای افــزون ب
ماننــد مزایــای نســخة دارویــی ارائــه دهــد، ایــن خدمــات بــه افــرادی محــدود شــد کــه پیــش از ایــن از راه هــای 
ــون از برخــی لحــاظ، یــک گام از بیمــة اجتماعــی  ــن قان ــه چنیــن خدماتــی دسترســی نداشــتند. ای دیگــری ب
دور بــود و به ســوی برنامــه ای اســتطاعت محور حرکــت کــرد کــه در آن تنهــا بــه کمــک درآمدهــای مالیاتــی 
کسب شــده از دیگــر ســالمندان پشــتیبانی می شــد. بایــد توجــه کــرد کــه بخشــی از دالیــل لغــو ایــن قانــون 

ــد. ــات بیشــتری پرداخــت می کردن ــد مالی ــه بای ــود ک ــدی ب ــی ســالمندان ثروتمن ــل نارضایت به دلی
در ســال 1996 بیــل کلینتــون3 قانــون قــرارداد بــا آمریــکا4 را امضــا کــرد کــه شــامل تعریــف محدودتــری 
از ازکارافتادگــی بــود کــه تمــام مزایابگیــران حــال و آینــده را متأثــر می ســاخت. در بیمــة ازکارافتادگــی تأمیــن 
اجتماعــی5 و امنیــت درآمــد مکمــل6 )برنامــه ای اســتطاعت محور در تأمیــن اجتماعــی( دیگــر اعتیــاد بــه الــکل یــا 
مــواد مخــدر بــرای بیمه شــدگان کنونــي بــرای مشمول شــدن کافــی نبــود. پــس از ایــن، در مــاه ژانویــة ســال 
1997، مزایــای 220 هــزار نفــر کــه پیش تــر از بیمــة ازکارافتادگــی تأمیــن  اجتماعــی و امنیــت درآمــد مکمــل 
بهره منــد بودنــد، قطــع شــد )Social Security Administration,n.d(. بــا ایــن قانــون، ازکارافتادگــی به مثابــه 

یــک مقولــة شــهروندی محــدود شــد و شــیوة احــراز شــرایط بــرای آینــدگان تغییــر یافــت.
ــی از  ــوان بخش ــر( به عن ــش C مدیک ــالس7 )بخ ــة مدیکرپ ــی برنام ــر، معرف ــر در مدیک ــم دیگ ــر مه تغیی
ــی  ــت. در تالش ــهروندی دانس ــای ش ــتر مرزه ــد بیش ــوان آن را تحدی ــه می ت ــود ک ــوازن8 ب ــة مت ــون بودج قان

1. Co-insurance
2. Full Coverage
3. Bill Clinton
4. Contract with America Advancement Act
5. Security Disability Insurance
6. Supplemental Security Income
7. Medicare Plus Choice
8. Balanced Budget Act
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 1)HMOs( ــام در ســازمان های حفــظ ســالمت بــرای مدیریــت هزینه هــای ســالمت، مزایابگیــران را بــه ثبت ن
تشــویق کردنــد )O’Sullivan, 2008(. از دیــدگاه شــهروندی، مجمــوع خدماتــی )و ســطح پوشــش آن هــا( کــه 
ــداری و تبعیــض در  ــن ســبب ایجــاد ناپای ــر اســت و ای در ســازمان های حفــظ ســالمت ارائه شــده بســیار متغی
پوشــش خدمــات می شــود. افــزون بــر ایــن، ورود بــه چنیــن ســازمانی بــرای بســیاری از افــراد، ســبب از دســت 
دادن رابطــة چندســاله بــا پزشــک خــود در ازای رابطــه ای جدیــد بــا پزشــکی جدیــد می شــد. درنتیجــه، بســیاری 

از مزایابگیــران مدیکــر تصمیــم گرفتنــد در مدیکــر ســنتی بماننــد و از برنامــة مدیکرپــالس اســتفاده نکننــد.
تغییــرات حاصــل از قانــون بودجــة متــوازن، ســبب شــد پوشــش برنامــة مدیکرپــالس بــرای شــرکت های 
ــود در  ــای موج ــداد برنامه ه ــا و تع ــه کاهــش در مزای ــه منجــر ب ــه ای کم ســودتر باشــد ک ــی گزین ــة درمان بیم
ــان ســال های  ــه برنامه هــا و انتخــاب آن هــا کاهــش یافــت و ثبت نام هــا می برخــی مناطــق شــد. دسترســی ب
1999 و 2003 تــا 25 درصــد افــت کــرد )Biles, Adrien, & Guterman, 2008(. اعضــای ســازمان های حفــظ 
ســالمت کــه برنامه هــای آن هــا مزایــا را کاهــش دادنــد یــا آن هایــی کــه کامــاًل از بــازار )محلــی( خــارج شــدند 

بــا تجربــه ای محــدود و ناپایــدار از شــهروندی مواجــه شــدند.
دلیــل بیشــتر تالش هــای اخیــر بــرای بازتعریــف شــهروندی در بافتــار مدیکــر بــا عنــوان قانــون نوســازی 
ــه همــراه عوامــل دیگــر، بیمــة  ــون ب ــن قان ــود. ای مدیکــر2، کاهــش اعضــای ســازمان های حفــظ ســالمت ب
ــای  ــق طرح ه ــا از طری ــش ی ــرد. پوش ــم ک ــر فراه ــای مدیک ــرای اعض ــی را ب ــخه های داروی ــی نس خصوص
ــظ  ــازمان های حف ــده س ــای بازتدوین ش ــر4 )طرح ه ــاز مدیک ــق امتی ــا از طری ــر( ی ــش D مدیک ــکا3 )بخ خودات

ــد. ــه می ش ــد( ارائ ــز می ش ــخة دارو نی ــش نس ــامل پوش ــون ش ــه اکن ــالمت ک س
ــران  ــن طرح هــا جب ــران مدیکــر، در ای ــرای جــذب مزایابگی ــاز مدیکــر ب به منظــور ترغیــب طرح هــای امتی
ــة  ــد )Biles, Adrien, & Guterman, 2008(. هزین ــن ش ــنتی تعیی ــر س ــتر از مدیک ــا، 12 درصــد بیش هزینه ه
ــی  ــود؛ پول ــال 2008 ب ــا س ــال 2004 ت ــارد دالر از س ــا 33 میلی ــر ب ــازاد5« براب ــای م ــن »پرداخت ه ــی ای کل

1. ســازمان های حفــظ ســالمت و پیشــگامان آن هــا »طرح هــای فعالیــت گروهــِی پیش پرداخت شــده«، از آغــاز بخشــی از برنامــة مدیکــر بوده انــد، 
امــا تــا دهــة 1990 ثبــت نــام در آن هــا کــم بــود )از 3/7 درصــد مزایابگیــران مدیکــر در 1990 تــا 13/5 درصــد در 1997(. بــرای ایجــاد برابــری بیشــتر 
در مزایــای توزیعــی ایــن برنامه هــا، به ویــژه دسترســی بــه برنامه هــای نســخة دارویــی، قانــون بودجــة متــوازن پرداخت هایــی را پیشــنهاد داد کــه از 

نــرخ کارانــة محلــی )local fee-for-service rate( برنامه هــای خصوصــی در مناطــق مشــخصی از کشــور بیشــتر باشــد.
2. Medicare Modernization Act of 2003
3. Stand-alone
4. Medicare Advantage
5. Over Payment
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کــه می توانســت از راه هــای دیگــری بــرای گســترش مرزهــای شــهروندی در مدیکــر اســتفاده شــود. ترویــج 
ســازمان های حفــظ ســالمت و طرح هــای خصوصــی نســخة دارو در مدیکــر، همچنیــن ســبب ایجــاد 
ــه ممکــن اســت موجــب  ــران مدیکــر شــد ک ــدد و متنوع شــدن ســاختار هزینه هــای مزایابگی هزینه هــای متع
بازتولیــد نابرابری هــای طبقاتــی بنیادیــن شــود و تأثیراتــی منفــی بــر ســالمندان کم درآمــد و ازکارافتــاده داشــته 
.)Geyman, 2006; Geyman, 2004; Oberlander, 1999; Biles, Nicholas, & Guterman, 2006( باشــد

برخــالف قانــون پوشــش حــوادث فاجعه آمیــز مدیکــر، قانــون نوســازی مدیکــر، بــا وجــود عــدم محبوبیــت 
ــون از  اولیــه اش لغــو نشــد )Himmelfarb, 2005(. ماننــد دیگــر تغییــرات سیاســت ها از دهــة 1970، ایــن قان
ــه  ــرا از طــرف دولــت خدمــات جدیــدی ب ــه نظــر برســد؛ زی نظــر شــهروندی ممکــن اســت یــک موفقیــت ب
ــل  ــت قائ ــازار اولوی ــرای ب ــون نوســازی مدیکــر کــه ب ــن رویکــرد قان ــه ای ــه شــده اســت؛ البت شــهروندان ارائ
اســت-همان طور کــه مشــخصة آن تکیــة صــرف بــر صنعــت خصوصــی در برنامــة نســخه های دارویــی اســت- 
ــد. بدیهــی  ــی می کن ــرای اعضــای کنون ــداي افزایــش امنیــت ســالمتی ب گســترش مرزهــای شــهروندی را ف
اســت از طریــق یارانه هــای میلیــاردی دولــت بــه طرح هــای خصوصــی نســخة دارو و طرح هــای امتیــاز مدیکــر 
ــه ســمت  کــه رقبــای مدیکــر ســنتی محســوب می شــوند، پــول ماننــد آب از دســت شــهروندان می ریــزد و ب
شــرکت ها مــی رود. افــزون بــر ایــن، طراحــی قانــون نوســازی مدیکــر- کــه مذاکــرة فــدرال دربــارة هزینه هــای 
دارو و ارائــة یارانه هــای هنگفــت دولتــی )بــرای بیمــة خصوصــی تجــاری، مدیریــت و ادارة مدیکر و ارائــة خدمات 
ــرای جلوگیــری از افزایــش  ــوع کــرده اســت- همان طــور کــه قابل پیش بینــی اســت، هیــچ کاری ب آن( را ممن
هزینه هــای مدیکــر یــا ســهم مدیکــر در افزایــش هزینه هــای کلــی ســالمت انجــام نمي شــود.1 از ایــن موقعیــت 
می تــوان بــرای تحکیــم ایــن ایدئولــوژی اســتفاده کــرد کــه تأمیــن ســالمت از جانــب دولــت کارآمــد نیســت 
و نتیجــة نپذیرفتنــِی تــالش بــرای گســترش مزایــای شــهروندی اســت. به طورکلــی، تصویــب قانــون نوســازی 
مدیکــر بــرای شــهروندان امــکان دسترســی بــه داروهــای تجویــزی را از طریــق طرح هایــی فراهــم می کنــد کــه 
ــی  ــات »گســترش یافته«، توانای ــد خدم ــب جدی ــن قال ــع شرکت هاســت. درنتیجــه، ای ــه نف ــوده و ب ــر ب هزینه ب

مــردم را در مطالبــة ایجــاد امنیــت ســالمتی از ســوي دولــت به عنــوان حــق شــهروندی تضعیــف می کنــد.

1. رســیدگی بــه هزینه هــای فزاینــدة خدمات درمانــی به طورکلــی، به جــای تمرکــز صــرف بــر هزینه هــای فزاینــدة مدیکــر، کار مفیــدی اســت. 
ــی، موجــب ریســک  ــات درمان ــِر خدم ــای بزرگ ت ــِن هزینه ه ــدون درنظرگرفت ــدة مدیکــر، ب ــای فزاین ــردن هزینه ه ــر گ ــر ب ــار تقصی ــن ب انداخت
بازتولیــد تبعیــض ســنی می شــود و ایــن معضــل را بــر دوش همــة ســالمندان قــرار می دهــد؛ بــه جــای اینکــه آن را بــر دوش نظــام خدمــات 

درمانــی قــرار دهــد.
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آیندة شهروندی و بیمة اجتماعی در ایاالت متحده

ــرای ایجــاد حفاظتــی برابرانه تــر و  تصویــب قانــون تأمیــن اجتماعــی، پیشــرفتی عظیــم در توانایــی دولــت ب
مؤثرتــر از مــردم ایــن کشــور علیــه مخاطــرات شــایع و رو بــه رشــد اقتصــادی اســت. اجــرای موفــق ایــن قانون 
بهتریــن گــواه بــر برنامه ریــزی دقیــق آن اســت؛ البتــه چنانچــه تصــور شــود برنامــه ای کامــل و نهایــی اســت، 
ایــن تصــوری غلــط اســت. بلکــه مــا همــواره بایــد به دنبــال تکمیــل و تقویــت آن در ســایة تجربیــات اندوختــه 
 President Roosevelt, in a Recommendation to Congress in( ــیم ــی باش ــای اجتماع ــش نیازه و افزای

.)1938
در ایــن فصــل، تحلیلــی جامعه شــناختی و تاریخــی ارائــه کرده ایــم کــه دو دورة کامــاًل متفــاوت در تاریــخ 
ــا  ــالدی ت ــة 30 می ــه از ده ــد. در دورة اول ک ــان می ده ــده را نش ــی در ایاالت متح ــة اجتماع ــای بیم برنامه ه
ــات تضمین شــده توســط  ــار بیمــة اجتماعــی از نظــر خدم ــرد، شــهروندی در بافت اواخــر دهــة 70 را دربرمی گی
دولــت و از نظــر مردمــی کــه بــه ایــن خدمــات دسترســی دارنــد گســترش یافتــه اســت. در مقابــل، در دورة دوم، 
رکــودی تقریبــی در خدمــات ارائــه شــده و نیــز تحدیــِد معیارهــای واجدشــرایط شــدِن گروه هایــی خــاص بــرای 

دریافــت خدمــات رخ داده اســت.
برنامــة تأمیــن اجتماعــی یــا همــان عالی تریــن برنامــة بیمــة اجتماعــی ایاالت متحــده زمانــی کــه معرفــی 
شــد فاصلــة زیــادی تــا تکامــل داشــت؛ زیــرا عــاری از پوششــی فراگیــر بــود. طــی راه انــدازی بیمــة اجتماعــی و 
در زمــان اعمــال تغییــرات، در مبحــث شــهروندی برخــی افــراد در نظــر گرفتــه نشــدند؛ به ویــژه سیاه پوســتان 
به دلیــل شــغل هایی کــه داشــتند در زمــان شــروع برنامــة تأمیــن اجتماعــی به طــور نظام منــدی از ایــن برنامــه 
محــروم ماندنــد و ایــن محرومیــت طبــق توضیحــات کواداگنــو1 )1994( و پــول2 )2006( علی الخصــوص درمــورد 
ــود. ایــن مســئله حاکــی از دو واقعیــت  ــان سیاه پوســت حاصــل نقــص در سیاســت های تأمیــن  اجتماعــی ب زن
ــری دریافــت  ــای مادام العمــر کمت ــر، مزای ــه زندگــی کمت ــد ب ــل امی اســت؛ نخســت اینکــه سیاه پوســتان به دلی
ــن  ــرای تأمی ــه ای ب ــه یاران ــت، به مثاب ــان سیاه پوس ــتمزد زن ــوق  و دس ــر حق ــات ب ــه، مالی ــد. دوم اینک می کنن
مزایــای همســری3 زنــان متأهــل و غیرشــاغلی کــه اغلــب سفیدپوســت هســتند اســتفاده می شــود. تاریــخ »کار« 
نژادپرســتانه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی را می تــوان بــه بازتولیــد نابرابــری در برنامــه ای غیربازتوزیعــی ربــط داد 

1. Quadagno
2. Poole
3. Spousal Benefit
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)Poole, 2006(. مدونــا هرینگتــون میــر1 و همکارانــش در فصــل ششــم پیشــنهاد هایی بــرای رســیدگی بــه ایــن 
ــد. ــه کرده ان ــری ارائ ــای نابراب تجربه ه

تحلیل هــای مــا میــزان پیشــرفت ایــن برنامــه )در اولیــن دورة تاریخــی( و شــیوه های ســرکوب یــا راکدشــدن 
ــداوم گســترش شــهروندی  ــن بخــش، فرصت هــای ت ــد. در ای ــن دورة تاریخــی( را مســتند می کن آن )در دومی
ــدای رئیس جمهــور  ــا ن ــم. همــگام ب ــار برنامه هــای بیمــة اجتماعــی ایاالت متحــده را مشــخص می کنی در بافت
ــای  ــه »نیازه ــر ب ــیدگی بهت ــور رس ــی به منظ ــة اجتماع ــای بیم ــت« برنامه ه ــل و تقوی ــرای »تکمی ــت ب روزول
اجتماعــی«، بــر خدماتــی کــه دولــت هنــوز ارائــه نــداده اســت و افــرادی کــه هنــوز شــامل دریافــت ایــن خدمات 
ــوز  ــه در ایاالت متحــده هن ــم ک ــدی بحــث کرده ای ــی کلی ــارة بســط خدمات ــا درب ــم. م ــد می کنی ــتند تأکی نیس
ــه برنامــة بیمــة اجتماعــی اجــرا نشــده اســت؛ پوشــش کامــل درمانــی، از جملــه خدمــات مراقبت هــای  به مثاب
بلندمــدت. افــزون بــر ایــن، گروه هــای متعــددی را کــه بایــد مشــمول اصــل پوشــش فراگیــر بیمــة اجتماعــی 
شــوند شناســایی کرده ایــم؛ افــراد مجــرد، افــراد ازدواج نکــرده یــا افــرادی کــه رابطه هــای آن هــا بــا تعریف هــای 
ــه ســن ســالمندی  ــرادی کــه نزدیــک ب ــدارد، کارگــران غیرقانونــی2 و اف ــی ن ــت فــدرال از رابطــه هم خوان دول
ــای  ــده، مرزه ــای ذکرش ــن گروه ه ــی و دربرگرفت ــل درمان ــرای پوشــش کام ــال(. اج ــا 64 س ــتند )از 55 ت هس
ــر و  ــه ای دموکراتیک ت ــی شــگرف، به ســوی جامع ــتن گام ــا برداش ــی در ایاالت متحــده را ب شــهروندی اجتماع

ــد داد. ــترش خواه ــر گس عادالنه ت

گسترش خدمات مورد تقاضای مردم: مراقبت درمانی و مراقبت بلندمدت

ــنهاد  ــکا پیش ــت های آمری ــخ سیاس ــول تاری ــا در ط ــی3 باره ــای درمان ــد مراقبت ه ــدة واح ــام پرداخت کنن نظ
ــت  ــورده اس ــت خ ــان شکس ــف مدافع ــای ضعی ــان و جنبش ه ــدید ذی نفع ــای ش ــل مخالفت ه ــده و به دلی ش
)Navarro, 1992; Navarro, 1995; Quadagno, 2004; Quadagno, 1988(. قوی تریــن مدافعــان ایــن 
نظــام، گروه هــای محــروم پیشــین و کنونــی جامعــه بوده انــد )افــراد ازکارافتــاده، زنــان، اقلیت هــا و افــرادی بــا 
موقعیــت اجتماعــی پاییــن(. همان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، ایاالت متحــده تنهــا کشــور صنعتــی اســت 

1. Madonna Harrington Meyer
Undocumented Workers .2: بــه افــرادی اطــالق می شــود کــه ملیتــی مغایــر بــا محــل اقامــت خــود دارنــد. آن هــا یــا مهاجــران غیرقانونــی 
بــوده، یــا بــا اســتفاده از مــدارک جعلــی از مــرز عبــور کرده انــد و یــا بیــش از مــدت زمــان معیــن در ویــزای توریســتی یــا کاری خــود مانــدگار شــده اند. 

ایــن افــراد مــدارک قانونــی الزم بــرای کار در آن کشــور را ندارنــد و از ایــن رو بــه آن هــا کارگــران غیرقانونــی می گوینــد )مترجمــان(.
ــه ای از  ــه مجموع ــای اینک ــه در آن به ج ــی ک ــطح مل ــی در س ــای درمان ــِز مراقبت ه ــام متمرک ــک نظ Single Payer Healthcare .3: ی

ــد )مترجمــان(. ــر فعالیــت می کن ــی فراگی ــد، یــک طــرح مل ــت کنن شــرکت های بیمــة انتفاعــی فعالی
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کــه بیمــة ســالمت ملــی نــدارد. تالش هــای اخیــر بــرای رســیدگی بــه جمعیــت بــدون بیمــه و روبه رشــد بــا 
ــه کاره  ــالمت« نیم ــداز س ــاب های پس ان ــاد »حس ــرای ایج ــوش ب ــت ب ــنهاد دول ــد. پیش ــه ش ــت مواج شکس
Fahr-( 1 بــرای تغییــر مراقبت هــای درمانــی نــاکام مانــد نمتوقــف شــد و برنامــة گســتردة هیــالری کلینتــو

ــر  ــام فراگی ــد )نظ ــدة واح ــام پرداخت کنن ــوی نظ ــیاری به س ــای بس ــه گام ه enthold, 2006, p. A01(؛ البت
مراقبــت درمانــی دولتــی( برداشــته شــده اســت.

از زمــان تصویــب بیمــة ســالمت اجبــاری در ایالــت ماساچوســت بــه تاریــخ 30 ژوئــن 2006، 439 هــزار نفــر 
بــه پوشــش بیمــة ســالمت در ایــن ایالــت اضافــه شــده اند. مراجعه هــای خصوصــی بــه مراکــز ســالمت )آنچــه 
اکنــون تــور ایمنــی ســالمت نــام دارد( از 1 اکتبــر 2007 تــا 31 دســامبر 2007، نســبت بــه همیــن بــازه در ســال 
2006، 37 درصــد کاهــش داشــته  و مراجعه هــا بــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی افزایــش یافتــه اســت؛ یعنــي 
ــه  ــای اولی ــر پیشــگیری و مراقبت ه ــه ب ــد ک ــت می کنن ــای مدیریت شــده تری دریاف ــد مراقبت ه ــراد کم درآم اف
 Division( تأکیــد دارد، نــه بــر مراقبت هــای مدیریت نشــده کــه در مراجعــه بــه بخــش اورژانــس رخ می دهــد

.)of Health Care Financing and Policy, 2008
پــس از تصویــب بیمــة ســالمت اجبــاری در ماساچوســت، دیگــر ایــاالت از جملــه کالیفرنیــا تــالش مي کننــد 
تــا اصالحــات مراقبت هــای درمانــی خــود را اعمــال کننــد. قانــون پایــداری بیمــة ســالمت کالیفرنیــا2 »پوششــی 
مقرون به صرفــه و عادالنــه بــرای تمــام مــردم کالیفرنیــا ارائــه خواهــد داد و بــرای آن هــا حــق انتخــاب پزشــک 
خــود و حــق کنتــرل تــورم هزینه هــای ســالمت را فراهــم خواهــد کــرد« )Health Access California,2005(؛ 
البتــه براســاس اســتدالل نــاوارو  )1992, 1995(، تالش هــا بــرای اعمــال اصالحــات بــدون جنبــش قدرتمنــدی 
از جانــب طبقــة کارگــر موفقیت آمیــز نخواهــد بــود. در ســال 2008، قانــون پایــداری بیمــة ســالمت کالیفرنیــا، 
بــرای دومیــن بــار بــا وجــود احتمــال رد آن از ســوي فرمانــدار شوارتســنگر3 در مجلــس کالیفرنیــا بــه تصویــب 

. سید ر
ــدة  ــا پرداخت کنن ــه ای ب ــال 2005 بیم ــی ایاالت متحــده4 در س ــة ســالمت مل ــون بیم ــی، قان در ســطح مل
 Medicare( واحــد و ملــی ایجــاد کــرد کــه همــة نیازمنــدان مراقبت هــای ضــروری را تحــت پوشــش قــرار داد
Rights Center ,2007(. ایــن بیمــه، شــامل پزشــک، بیمارســتان، توان بخشــی، تشــخیص، مراقبــت بلندمــدت، 
1. Hillary Clinton
2. California Health Insurance Reliability Act:CHIRA )SB 840)
3. Governor Schwarzenegger
4. United States National Health Insurance Act)HR 676)
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 Political Affairs. net,( ــی می شــد ــی، بهداشــت خانگــی و فیزیوتراپ ــدان، بینای ــی، نســخه، دن ســالمت ذهن
ــود بخشــید و  ــد، بهب ــل بیمــه بودن ــی کــه از قب ــی آن های ــرای همــگان، حت ــن برنامــه مراقبــت را ب 2005(. ای
ــرای 45 میلیــون نفــر کــه اکنــون بــدون بیمــه هســتند امکان پذیــر کــرد. قانــون بیمــة  مراقبــت درمانــی را ب
ســالمت ملــی ایاالت متحــده، نهادهــای ســالمتي انتفاعــی را بــه نهادهــای ســالمتی غیرانتفاعــی تبدیــل کــرد. 
همچنیــن مدیریــت را از طریــق نظــام پرداخت کننــدة واحــد تســهیل و پس اندازهــا را بــه کمــک مراقبــت بهتــر 

.)Political Affairs. net, 2005( ــرد ــع ک ــترده تر بازتوزی ــی گس و پوشش
انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال 2008 بــار دیگــر دریچــه ای سیاســی بــرای بیمــة ســالمت ملــی یــا 
پیشــرفت های چشــمگیر دیگــری گشــود. نامــزد انتخاباتــی، اوبامــا1 از طریــق پوشــش اجبــاری بیمــة ســالمت 
بــرای تمامــی کــودکان آمریکایــی و بــا هــدف پوششــی فراگیــر بــرای همــگان، براســاس زیرســاخت موجــود 
ــم داشــت شــهروندی را گســترش دهــد.  ــدرال2 تصمی ــای کارفرمــای ف ــه برنامــة مزای بیمــة ســالمت، از جمل
ــرای  ــد و ب ــترش ده ــی را گس ــة خصوص ــازار بیم ــت ب ــم داش ــن3 تصمی ــی، مک کی ــزد انتخابات ــن نام همچنی
ــی  ــه دهــد؛ درحالی کــه یارانه هــای مالیات ــزی ارائ ــن ناچی ــکا کوپ ــردم آمری ــه تمــام م پرداخــت حق بیمــة آن ب
ــن کار  ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــد. برخــی متخصصــان ب ــة ســالمت را منحــل کن ــرای بیم ــا ب ــر و کارفرم کارگ
ســبب کاهــش قابل توجهــی در تعــداد کارگــران تحــت پوشــش بیمــة ســالمت جدیــد خواهــد شــد و در عــوض 
بیمه نشــدگان را بــه میلیون هــا نفــر افزایــش خواهــد داد. تــا زمــان نــگارش ایــن متــن، سرنوشــت برنامه هــای 
تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر و همچنیــن احتمــال ایجــاد بیمــة ســالمت ملــی بــه انتخابــات ســال 2008 بســتگی 

.)Colins, Nicholson, Rustgi, & Davis, 2008( دارد

افزایش تعداد متقاضیان خدمات: وضعیت تأهل

ــواده و کار نهادینــه کــرده  اســت کــه در  برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در بریتانیــا ارزش هایــی را پیرامــون خان
زمــان شــروع برنامه هــا فراگیــر و پایــدار بودنــد. بــا تغییــر در نــرخ مشــارکت در بــازار کار، طــالق، هم خانگــی 
ــه رســمیت شــناختن روابــط هم جنســگرایانه، ازدواج همــواره ســازوکاری تضعیف شــده و  ــرای ب و تالش هــا ب
نابرابــر بــرای توزیــع مزایــا بــوده اســت؛ بــرای مثــال، تمبورینــی و ویتمــن4 )2007( بــا اســتفاده از پیمایــش 

1. Obama
2. Federal Employee Benefit Program
3. McCain
4. Tamborini & Whitman
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ــاله  ــا 69 س ــان 40 ت ــه چهارِم زن ــه س ــال 2001، درحالی ک ــد در س ــه1 دریافتن ــارکت در برنام ــد و مش درآم
براســاس ســابقة تأهــل، واجدشــرایط دریافــت مزایــای تأمیــن  اجتماعــی بودنــد، تعــداد کمتــری از زنــاِن 40 تــا 
49 ســاله در مقایســه بــا زنــان هم ســن خــود در ســال 1985 ممکــن بــود کــه متأهــل باشــند، طــالق گرفتــه 

ــری داشــته باشــند. ــا ازدواج کوتاه ت باشــند ی
ــای  ــه مزای ــد در دسترســی ب ــف و هایمــز2 )2006( نشــان می دهن ــر و وول ــن، هرینگتــون می ــر ای افــزون ب
ــرای  ــا ب ــژادی چشــمگیری وجــود دارد. تبعیض ه ــت تأهــل، تبعیض هــای ن ــن  اجتماعــی براســاس وضعی تأمی
زنــان سیاه پوســت بســیار بیشــتر اســت و ایــن شــکاف به دلیــل کاهــش در دفعــات و مدت زمــان ازدواج بــرای 
ــا  ــتان و التین ه ــرای سفیدپوس ــرخ ازدواج ب ــی رود ن ــار م ــه انتظ ــد. اگرچ ــش مي یاب ــواره افزای ــان هم ــن زن ای
ــا  ــال های 1960 ت ــد س ــت متول ــان سیاه پوس ــِد زن ــا 64 درص ــد، تنه ــی بمان ــان« )p. 241( باق ــاً یکس »تقریب
1964 )در مقایســه بــا 93 درصــِد زنــان سفیدپوســت( ازدواج خواهنــد کــرد. انتظــار مــی رود تنهــا 50 درصــِد زنــان 
سیاه پوســت متولــد دهــة 1960، بــه ســن بازنشســتگی برســند و ســابقة ازدواجــی داشــته باشــند کــه آن هــا را 
بــرای دریافــت مزایــای بیوه هــا یــا بازمانــدگان واجدشــرایط کنــد؛ از ایــن رو براســاس اظهــارات هرینگتــون میــر 
و همــکاران، مزایــای همســر و بیــوه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی به مثابــه »تــور ایمنــی ای اســت کــه بیــش از 

.)p. 255( »ــی خــود را از دســت می دهــد ــش کارای پی

افزایش تعداد متقاضیان خدمات: هم جنسگرایان و زوج های هم خانه

نمونــه ای دیگــر از تبعیــض در توزیــع مزایــای تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر براســاس وضعیــت تأهــل، محرومیت 
نظام منــد هم جنســگرایان از مزایــای همســری اســت. براســاس قوانیــن موجــود، همســران هم جنــس شــامل 
ــوان  ــاص جنســیت به عن ــف خ ــا تعری ــا ب ــرا آن ه ــتند؛ زی ــی نیس ــن  اجتماع ــر از تأمی ــای همس ــت مزای دریاف
ــت  ــد. اگرچــه زوج هــای همجنســگرا در ایال ــی ندارن ــن  اجتماعــی همخوان ــون تأمی »زن« و »شــوهر« در قان
ــا  ــون ازدواج هم جنس ه ــد، قان ــد ازدواج کنن ــت کنتیکــت3 می توانن ــی در ایال ــا و به تازگ ماساچوســت، کالیفرنی
ــرای  ــا ب ــر نه تنه ــن ام ــدارد )Haltzel & Purcell, 2008(. ای ــدرال ن ــاری در ســطح ف ــی، اعتب در ســطح ایالت

1. Survey of Income and Program Participation
2. Harrington Meyer, Wolf, and Himes

3. شــایان ذکــر اســت کــه اگرچــه ازدواج همجنس هــا در ایــن ســه ایالــت قانونــی شــده اســت، پــس از تصویــب قانــون حمایــت از ازدواج در 
ســال 1996، 27 ایالــت اصالحاتــی قانونــی را تصویــب کردنــد کــه ازدواج را بیــن یــک مــرد و یــک زن تعریــف کــرد. افــزون بــر ایــن، درحالی کــه 
اکنــون کــه ایــن متــن نگاشــته می شــود، زوج هــای همجنــس می تواننــد به راحتــی در ایالــت کالیفرنیــا ازدواج کننــد، نیمــی از ایــاالت هماننــد 

.)NCSL, 2008( ایالــت فلوریــدا در حــال اصالحاتــی قانونــی در ایــن زمینه انــد
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ــال دارد. درنتیجــه،  ــی به دنب ــز پیامدهای ــدرال نی ــی ف ــای مالیات ــرای مزای ــه ب ــی، بلک ــن اجتماع ــای تأمی مزای
ــورت  ــرد، درص ــر مج ــوان کارگ ــی به عن ــن  اجتماع ــای تأمی ــه مزای ــی ب ــم دسترس ــگرایان علی رغ هم جنس
همزیســتی صرفــاً مســتحق شــهروندی  جزئــی می شــوند. در ایــن میــان می تــوان بــا اقداماتــی از قبیــل تــرک 
مــدل ازدواج محــور از طریــق کاهــش در معیــار ســابقة ازدواج، ارائــه مزایــا بــه هم خانه هــا و افزایــش حداقــل 
مزایــا، برابــری مالــی بــرای بازنشســتگان را افزایــش داد. هرینگتــون میــر و همــکاران پیشــنهاد دادنــد کــه »بــا 
اســتفاده از رویکــرد حداقــل مزایــا می تــوان ســطح حداقلــی بــرای درآمدهــا ایجــاد کــرد کــه از پیشــینة شــغلی 

.)p. 257( »و ازدواج مســتقل باشــد و نابرابری هــا در زمــان ســالمندی را کاهــش دهــد

افزایش متقاضیان خدمات: کارگران غیرقانونی

کارگــران غیرقانونــی نمونــه ای جالــب از افــرادی هســتند کــه تنهــا بخشــی از مفهــوم شــهروندی در بافتــار 
تأمیــن  اجتماعــی بــه آن هــا اعطــا می شــود. پــس از تصویــب »قانــون اصــالح و کنتــرل مهاجــرت1« در ســال 
1986 از کارفرمایــان خواســته شــد بــرای کارگــران کارت تأمیــن  اجتماعــی تهیــه کننــد )حتــی کارت تقلبــی(. 
درنتیجــه، شــماری از کارگــران غیرقانونــی از کارت هــای تقلبــی اســتفاده و حق بیمــه پرداخــت کردنــد. در ســال 
ــون  ــه رشــد 10 درصــدی درآمدهــای تأمیــن  اجتماعــی شــد )Porter, 2005(. اکن ــن امــر منجــر ب 2004، ای
حــدود 7 میلیــون کارگــر غیرقانونــی در ایاالت متحــده ســاالنه 7 میلیــارد دالر بــرای تأمیــن  اجتماعــی یارانــه 
فراهــم می کننــد. بــه نظــر آکچوئری هــای تأمیــن اجتماعــی، حــدود نیمــی از ایــن کارگــران در حالــی مالیــات 
 .)Porter, 2005( تأمیــن  اجتماعــی را پرداخــت می کننــد کــه احتمــال دریافــت مزایــا بــرای آن هــا وجــود نــدارد
ــا  ــا ب ــوان شــهروند رســمی ایاالت متحــده شــناخته نشــده اند، ام ــوز به عن ــران هن ــروه از کارگ ــن گ اگرچــه ای
تأمیــن درآمــد برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، هزینه هــای شــهروندی اجتماعــی را متحمــل می شــوند. افــزون 
بــر ایــن، کارگــران فــوق از طریــق )باز(تولیــد فرزنــد- فرزندانــی کــه روزی از طریــق کار و مالیات هــای خــود 
ــه  ــد. اگرچــه ب ــداری برنامه هــای بیمــة اجتماعــی کمــک می کنن ــه پای ــد کــرد- ب حق بیمــه پرداخــت خواهن
ــای شــهروندی اجتماعــی محــروم هســتند؛بدین  دلیــل معتبرنبــودن شــمارة تأمیــن  اجتماعــی آن هــا، از مزای
معنــي کــه نمی تواننــد از دولــت تقاضــای خدماتــی کننــد کــه هزینــه اش را بــا کار خــود پرداخــت کرده انــد.

افزایش متقاضیان خدمات: افراد نزدیک به سالمندی

ســالمت افــراد کم درآمــد ماننــد زنــان، اقلیت هــا و مهاجــران در طــول زندگــی معمــواًل ضعیــف اســت. بیــن 
1. Immigration Reform and Control Act 1986
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 Plumb, Weitz, Hernandez,( یــک ســوم تــا یــک پنجــِم افــراد کم درآمــد 55 ســاله بیمــة ســالمت ندارنــد
Estes, & Goldberg, 2007(. درنتیجــه احتمــال ورود ایــن افــراد در 65 ســالگی بــه نظــام مدیکــر وجــود دارد؛ 
درحالی کــه ســالمت ایــن افــراد از گروه هــای دیگــری کــه پیــش از ســالمندی بــه بیمــة ســالمت دسترســی 
داشــته اند کمتــر اســت. بــه ادعــای متخصصــان، بــا دسترســی بــه بیمــة ســالمت بــرای افــرادی کــه نزدیــک 
بــه ســالمندی هســتند و افــرادی کــه بیمــه ندارنــد، می تــوان نابرابری هــای ســالمتی را کاهــش داد و از وقــوع 
ــا شــروع ریاســت جمهوری کلینتــون شــماری  ازکارافتادگــی جلوگیــری کــرد یــا آن را بــه تعویــق انداخــت. ب
ــة مدیکــر پیشــنهاد  ــاله را تحــت برنام ــا 64 س ــراد 55 ت ــه اف ــة ســالمت ب از سیاســت گذاران، گســترش بیم
دادنــد؛ درحالی کــه بیــش از 95 درصــد ســالمندان آمریکایــی واجدشــرایط مدیکــر هســتند. بــا افزایــش تزلــزل 
در اقتصــاد آمریــکا و جهــان، از جملــه آشــفتگی اخیــر در وال اســتریت، احتمــال تشــدید فشــارها برای پشــتیبانی 
از گســترش شــهروندی بــه افــراد میان ســال و افــرادی کــه تــازه شــغل خــود را از دســت داده انــد و 55 تــا 64 
ســاله  هســتند وجــود دارد. بــا وجــود شــرایط وخیــم میلیون هــا نفــر، تالش هــای عظیمــی بــرای عقب نشــاندن 
هرگونــه گســترش بیمــة اجتماعــی و همچنیــن مبارزاتــی علیــه پشــتیبانی از برنامه هــای پرداخــت اســتحقاقی1 

در ایاالت متحــده صــورت خواهــد گرفــت.

خالصه

ــامل  ــاری را ش ــت هنج ــج چشم داش ــه پن ــد ک ــرح داده ش ــهروندی ش ــی از ش ــی توصیف ــل مدل ــن فص در ای
ــا شــهروندی اجتماعــی در نظــام ســرمایه داری متأخــر ایاالت متحــده همــراه اســت. مبحــث  مي شــود کــه ب
پیشــین بــر میــزان شــهروندی )براســاس معیارهــای خــاص واجدشــرایط شــدن( و خدماتی کــه فرد دســت یافته 
بــه شــهروندی انتظــار دریافتــش را دارد )از طریــق اســتحقاق( تمرکــز داشــت. فــرد یــا گروهــی از افــراد ممکــن 
اســت شــهروندي ناقــص داشــته یــا بــه برخــی از خدمــات تضمینــی دولتــی دسترســی داشــته باشــند، همچنین 
برخــی ممکــن اســت از شــهروندي کامــل برخــوردار باشــند، امــا دولــت بــه آن هــا اســتحقاق برخــی از خدمــات 

را اعطــا نکنــد.
ــی در  ــة اجتماع ــای بیم ــخ برنامه ه ــی( را در تاری ــهروندی اجتماع ــژه ش ــهروندی )به وی ــوم ش ــت مفه اهمی
ــة بیمــة اجتماعــی در ایاالت متحــده نشــان دهندة گسترشــی  ــخ اولی ــم. اگرچــه تاری ــال کردی ایاالت متحــده دنب
ــراد  ــد و اف ــی می دان ــق اجتماع ــا را ح ــت آن ه ــه دول ــی ک ــر خدمات ــهروندی )از نظ ــای ش ــداوم در مرزه م

1. Entitlements
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ــهروندی  ــد و پســرفت ش ــر را دورة تحدی ــة اخی ــه ده ــوان س ــوده اســت، می ت ــات( ب ــن خدم ــدة ای دریافت کنن
ــرای بســط مجــدد مرزهــای شــهروندی وجــود  ــه آینــده درمي یابیــم کــه فرصت هایــی ب ــا نگاهــي ب ــد. ب نامی
ــالمندی بلکــه در سراســر  ــا در س ــد و ســالمت را نه تنه ــت درآم ــای امنی ــکا معن ــردم آمری ــه م دارد؛ به طوری ک
زندگــی درک کننــد. چنیــن تغییــری، همســو بــا معمــاران الیحــة اولیــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی، حســی واقعــی 

از امنیــت را از »گهــواره تــا گــور« پدیــد خواهــد آورد.

پرسش هایی برای بحث

1. پنــج نقــش »هنجــاری« شــهروندی در نظــام ســرمایه داری متأخــر کــه نویســندگان مشــخص  کرده اند 
ــت؟ کدام  اس

2. بسط مرزهای شهروندی در آینده را که نویسندگان مشخص کرده اند توضیح دهید.
3. دربــارة مرزهــای هرکــدام از دســته بندی های شــهروندی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در 
ــن  ــه دوره ای ای ــی چ ــد، ط ــندگان می گوین ــه نویس ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــو کنی ــده گفت وگ ایاالت متح
مرزهــا بســط و گســترش یافتنــد؟ بــر چــه محورهایــی ایــن گســترش ها رخ داد؟ چــه زمانــی ایــن مرزهــا 

ــد؟ ــدن کردن ــه کوچک ش ــروع ب ش
ــادگان  ــه ازکارافت ــه ب ــی ک ــن  اجتماعــی شــدند؟ خدمات ــی مشــمول تأمی ــاده چــه زمان ــراد ازکارافت 4. اف

ــت؟ ــط یاف ــان بس ــت زم ــا گذش ــه ب ــد، چگون ــا می ش ــرایط اعط واجدش
ــا  ــهروندی را ب ــته بندی های ش ــدام از دس ــای هرک ــترش مرزه ــه گس ــات مقال ــتفاده از اطالع ــا اس 5. ب
تصویــر نشــان دهیــد. بــا افــرادی شــروع کنیــد کــه در مفهوم ســازی اولیــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و در 
قانــون تأمیــن  اجتماعــی 1935 مزایابگیــر قلمــداد شــدند. بیــن افــرادی کــه از ابتــدا تحــت پوشــش برنامه 

بودنــد و هــر گسترشــی کــه بیــن ســال های 1935 و 1972 رخ داد تمایــز قائــل شــوید.
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 6. چرا همة زنان و بیشتر مردان باید به جای تأمین اجتماعی خصوصی شده از تأمین اجتماعی فراگیر 
حمایت کنند؟

مدونا هرینگتون میر1

ــه  ــی ک ــای مختلف ــل رویداده ــه دلی ــت. ب ــوارتر اس ــیار دش ــردان بس ــالمندی م ــان از س ــالمندی زن دوران س
ــه،  ــد. درنتیج ــتگی دارن ــی وابس ــن اجتماع ــه تأمی ــردان ب ــش از م ــان بی ــد، زن ــی رخ می ده ــر زندگ در سراس
ــان خواهــد شــد. پــس از گذشــت  ــان بیشــتری متوجــه زن ــن اجتماعــی زی در صــورت خصوصی ســازی تأمی
ــت.  ــده اس ــدل ش ــه ب ــون توج ــه کان ــی ب ــن اجتماع ــی در تأمی ــری اساس ــون بازنگ ــی، اکن ــا بی توجه دهه ه
ــت.  ــوده اس ــراه ب ــی هم ــت سیاس ــا حمای ــه ب ــن برنام ــال 1935، ای ــی در س ــن اجتماع ــاز تأمی ــان آغ از زم
ــتند و  ــالمندی هس ــای س ــی برنامه ه ــخگویان حام ــد پاس ــا 90 درص ــن 70 ت ــی، بی ــای مل در رأی گیری ه
 AARP 2005; Harrington Meyer( می پندارنــد آمریــکا بایــد خدمــات بیشــتری بــه ســالمندان ارائــه دهــد
Herd, 2007 &(. از آنجــا کــه ایــن برنامــه از ســوی بســیاری ماننــد گاو مقــدس2 معصــوم پنداشــته و تقدیــس 
ــد  ــه تهدی ــا ک ــد. آن ه ــد کنن ــردن را تهدی ــه محدودک ــد آن ب ــارت کردن ــی جس ــد، سیاســت مداران کم می ش
 HarringtonMeyer&Herd, 2007; Harrington Meyer,( کردنــد نیز بــا تنبیــه رأی دهنــدگان مواجــه شــدند

.).)2005; Estes, 2001; Binney & Estes, 1988
ــای  ــد مزای ــنهاد دادن ــدان پیش ــی منتق ــد. برخ ــه ش ــه برنام ــادی ب ــای زی ــال 1980، انتقاده ــا س ــه ت البت
ســالمندان-معمواًل منظــور افــراد 65 ســال بــه باال-بایــد بــه جوانــان معطــوف شــود؛ زیــرا آن هــا فقــر بیشــتر و 
 Binney & Estes, 1988; Estes, 2001; Friedman,1994; Gilbert,(درآمــد کمتــری از ســالمندان فقیــر دارنــد
ــرای نســل های  ــه ســالمندان نســل بیش زایــی، ب ــا ب ــة مزای ــه ادعــاي دیگــران، ارائ Hacker, 2002 ;2002(. ب
جوان تــر بعــدی دردسرســاز اســت. بــا گذشــت زمــان ایــن تهمــت رایــج شــد کــه ایــن برنامــه گمراه شــده اســت، 
ــرای اثبــات آن وجــود نداشــت )Ferara, 1980; Yergin & Stanislaw, 1998(. درواقــع،  امــا مــدرک کافــی ب
حامیــان تأمیــن اجتماعــی پاســخ ایــن تهمــت را این گونــه دادنــد کــه مخالفــت بــا هزینه هــای اجتماعــی بــرای 
ــوان  ــن، می ت ــر ای ــزون  ب ــرای کــودکان اســت. اف ــا هزینه هــای اجتماعــی ب ــی مخالفــت ب ــه معن ســالمندان، ب
ــا اســتفاده از مــازاد قابل توجــه ایــن برنامــه، هزینه هــای فرزنــدان نســل بیش زایــی را تــا حــدی پوشــش داد  ب

.)Binney & Estes, 1988; Estes, 2001; Herd & Kingson, 2005(
1. Madonna Harington Meyer

Sacred Cow .2: استعاره از امری پذیرفته شده و مبری از نقد )مترجمان(.
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ــت  ــوش، اولوی ــور ب ــرای رئیس جمه ــی ب ــن اجتماع ــازِی تأمی ــال 2004، خصوصی س ــا س ــال ت ــر ح ــه  ه ب
ــتگی  ــال ورشکس ــه، احتم ــن برنام ــازی ای ــرای خصوصی س ــی ب ــل اصل ــود. دلی ــی ب ــائل داخل ــِت مس نخس
ــه آزادی  ــد ک ــح می دهن ــردی را ترجی ــاب های ف ــازی، حس ــان خصوصی س ــد. حامی ــالم ش ــگام آن اع زودهن
در انتخــاب و نیــز مســئولیت فــرد را افزایــش دهــد. برنامــة خصوصــی پیشــنهادی بــه افــراد کمتــر از 55 ســال 
اجــازه مــی داد 4 درصــِد 6.2 درصــد حق بیمــة تأمیــن اجتماعــی خــود را بــه حســاب های شــخصی واریــز کننــد 
 Estes,2001; Gilbert, 2002; HarringtonMeyer & Herd, 2007; Herd & Kingson, 2005; President’s(
ــد  ــی می گوین ــن اجتماع ــان تأمی ــل، حامی Commission to Strengthen Social Security, 2001(. در مقاب
برنامــة اجبــاری و فراگیــر مــا، مؤثرتریــن و کاراتریــن برنامــه بــرای تقویــت منابــع مالــی در زمــان ســالمندی 
اســت. آن هــا اشــاره می کننــد کــه ایــن برنامــه کســر بودجــة زیــادی نداشــته و بــه ســرعت رفــع شــده اســت 
ــار خواهــد آورد  ــه ب ــا و ناامنی هــای اقتصــادی و کســری بودجه هــای بیشــتری ب و خصوصی ســازی نابرابری ه

.)AARP, 2005; Estes, 2001; Gilbert, 2002;Hacker, 2002; Harrington Meyer & Herd, 2007(
ــد از تأمیــن  ــان و بیشــتر مــردان بای ــردازد کــه براســاس آن هــا، زن ــی می پ ــه بررســی دالیل ــن فصــل ب ای
اجتماعــی فراگیــر حمایــت کننــد، نــه از تأمیــن اجتماعــی خصوصی شــده. در این بــاره دالیــل متعــددی وجــود 
ــش  ــزار کاه ــن اب ــی مؤثرتری ــن اجتماع ــد: تأمی ــاره می کنن ــه اش ــک نتیج ــه ی ــه ب ــی در ریش ــا همگ دارد، ام
 Engelhardt & Gruber, 2004; HarringtonMeyer & Herd, 2007;( ــگام ســالمندی اســت نابرابری هــا هن
Korpi & Palme, 1998(. شــایان ذکــر اســت در چشــم انداز سیاســی آمریــکا، بحــث و جدل هــا پیرامــون تأمیــن 
اجتماعــی از مباحــث همیشــگی اســت. پرسشــی در کانــون ایــن مباحــث قــرار دارد: آیــا آمریــکا بایــد برنامه هــای 
 .)Harrington Meyer & Herd, 2007( رفاهــی اجــرا کنــد کــه بــه ســود خانــواده باشــد یــا بــه ســود بــازار؟
ــت  ــران آن هدای ــازار ســهام و مدی ــه ب ــول عظیمــی ب ــن اجتماعــی، حجــم پ در صــورت خصوصی ســازی تأمی
ــان  ــالمندان و خانواده هایش ــانة س ــر ش ــود و ب ــته مي ش ــت برداش ــانة دول ــک ها از ش ــن ریس ــود. همچنی می ش
قــرار می گیــرد. در مقابــل، تأمیــن اجتماعــی فراگیــر نفــع بســیار کمتــری بــرای بــازار دارد، امــا نفــع آن بــراي 

ســالمندان و خانواده هایشــان بیشــتر اســت و امنیــت اقتصــادی را بــه ارمغــان مــی آورد.

تأمین اجتماعی: ارزشمندترین منبع درآمدی زنان سالمند

تعــداد و مقــدار منابــع درآمــدی زنــان در طــول زندگــی به طــور میانگیــن کمتــر از مــردان اســت. بــا وجــود دگرگونی 
زمانــه، همچنــان احتمــال اســتخدام زنــان در تمــام مراحــل زندگــی از مــردان بســیار پایین تــر اســت و زنان مشــاغل 
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تمام وقــت کمتــری دارنــد. نــرخ پاییــن اســتخدامی زنــان، تاحــدی بــا بی مســئولیتی در قبــال مراقبت هــای خانگــی 
بی مــزد آن هــا مرتبــط اســت. در ایــن میــان، تقســیم کار جنســیتی به شــدت دهه هــای 60 و 70 نیســت، امــا زنــان 
 Bianchi, Robinson & Milkie,( دو برابــر بیــش از مــردان بــه مراقبــت از کــودکان و اقــوام ســالمند می پردازنــد
National Alliance for Caregiving & AARP, 2004 ;2006(. تنهــا حــدود 40 درصــِد زنــان در طــول کل ســال 
Institute for Wom�(77 درصــد حقــوق مــردان دریافــت می کننــد  تمام وقــت کار مي کننــد و حقوقــی معــادل بــا

 .)en’s Policy Research, 2006;U.S. Bureau of Labor Statistics, 2006
دســتمزد کمتــر و مراقبــت بیشــتر از کــودکان و ســالمندان بدیــن معناســت کــه زنــان بســیار کمتــر از مــردان 
ــی از  ــورد گروه ــال 1984 درم ــن، ُرز و الول1 )2006( در س ــد. هارتم ــداز می کنن ــود پس ان ــی خ در طــول زندگ
زنــان و مــردان تحصیل کــردة 25 تــا 29 ســاله پژوهشــی انجــام دادنــد. آن هــا دریافتنــد دســتمزد زنــان در ســال 
1989، درمجمــوع 76 هــزار دالر کمتــر از دســتمزد مــردان بــود. دســتمزد زنــان تــا ســال 1999، 273 هــزار دالر 
و در ســال 2004 بــه طــرز اعجاب انگیــزی 440 هــزار دالر از مــردان کمتــر بــوده اســت کــه ایــن دســتمزدهای 

ــودن پس اندازهــا، ســرمایه گذاری ها، مســتمری های خصوصــی و عمومــی اســت. ــای کمترب ــه معن ــر ب کمت
شــکاف میــان درآمــد زنــان و مــردان 65 ســاله و بیشــتر بســیار زیــاد اســت. اگرچــه نــرخ فقــر کل ســالمندان 
کمتــر از 10 درصــد اســت، فقــر زنــان دو برابــر مــردان اســت. در حــال حاضــر، فــرد ســالمند زمانــی فقیر محســوب 
 Social Security Administration [SSA],( می شــود کــه درآمــد ســاالنه ای کمتــر از 10 هــزار دالر داشــته باشــد
2007(. احتمــال ازدواج زنــان ســالمند، نصــف مــردان اســت و زنــان ســالمندی کــه تنهــا زندگــی می کننــد دو برابــر 
مــردان هســتند؛ از ایــن رو نــه از قاعــدة صرفه به مقیــاِس2 زندگــی مشــترک بهــره می برنــد و نــه داشــتن دو منبــع 
ــد.  ــت می کنن ــردان دریاف ــری از م ــن، مســتمری های خصوصــی کمت ــر ای ــزون  ب ــد. اف ــه می کنن ــد را تجرب درآم
تنهــا 60 درصــِد زنــان ســالمند می تواننــد مســتمری خصوصــی دریافــت کننــد کــه میــزان آن به طــور میانگیــن 
Harrington Meyer&Herd, 2007; He, Sangupta, Velkoff, & Debaros, 2005; Mc- )نصــف مــردان اســت 

Donnell 2005;(. زنــان به انــدازة مــردان می تواننــد از مزایــای تأمیــن اجتماعــی بهره منــد شــوند، امــا ایــن مزایــا 
.)SSA, 2007( به طــور میانگیــن تنهــا 75 درصــد مزایــای مــردان اســت

تنــوع میــان زنــان و مــردان ســالمند، همچنیــن میــان زنــان از حیــث نــژاد و وضعیــت تأهــل بســیار اســت. 
زنــان اســپانیایی و سیاه پوســت در طــول زندگــی ،تحصیــالت کمتــر، بیــکاری بیشــتر و مســئولیت های بیشــتری 

1. Hartmann, Rose, and Lovell
2. Economics of Scale
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Harrington Meyer & Herd, 2007; He, et al, 2005; Nation- )در مراقبــت از کــودکان و ســالمندان دارنــد 
ــاس  ــود. براس ــکار می ش ــالمندی آش ــر در س ــن ام ــرات ای al Caregiving Alliance & AARP, 2004(. تأثی
داده هــای ادارة آمــار آمریــکا، 10 درصــد زنــان ســالمند و سفیدپوســت و در مقابــل 16 درصــد زنــان زردپوســت، 
22 درصــد زنــان اســپانیایی و 27 درصــد زنــان سیاه پوســت فقیــر هســتند. تفاوت هــا زمانــی تشــدید می شــود 
کــه ازدواج و شــرایط زندگــی نیــز بــه حســاب بیایــد. بــا توجــه بــه شــکل 6-1، 40 درصــِد زنــان ســالمند و مجرد 

.)U.S. Census Bureau, 2005( سیاه پوســت و اســپانیایی کــه تنهــا زندگــی می کننــد فقیــر هســتند
کمتربــودن منابــع مبتنــی بــر بــازار و ازدواج، زنــان ســالمند و متأهــل را بــه تأمیــن اجتماعــی وابســته می کند. 
درواقــع، کمتربــودن تعــداد و مقــدار منابــع درآمــدی در زمــان ســالمندی بدیــن معناســت کــه مزایــای تأمیــن 
اجتماعــی بــرای زنــان ســالمند اهمیــت بیشــتری دارد. به طورکلــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی 40 درصــِد درآمــد 
کل ســالمندان و 60 درصــد درآمــد زنــان ســالمند را تأمیــن می کنــد. بایــد توجــه داشــت کــه تأمیــن اجتماعــی 
 Porter, Larin & Primus, 1999; SSA,( ــد ــن می کن ــان ســالمند را تأمی ــد یک پنجــم از زن 100 درصــد درآم
2006(. زنــان بــه دلیــل طــول عمــر بیشــتر، 57 درصــِد مزایابگیــراِن تأمیــن اجتماعــی را تشــکیل می دهنــد. ایــن 
برنامــه بــرای کمــک بــه رفــع فقــر بســیار مؤثــر اســت و 60 درصــِد افــرادی کــه بــه کمــک تأمیــن اجتماعــی از 

فقــر نجــات یافته انــد زنــان ســالمند هســتند.

شکل 6-1. منبع: اداره آمار ایاالت متحده، 2005
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ــل دسترســی  ــکا، به دلی ــت بیشــتری دارد. در آمری ــت، اهمی ــالمندان اقلی ــرای س ــی ب ــی حت ــن اجتماع تأمی
کمتــر بــه مســتمری ها و پس اندازهــای خصوصــی، 90درصــِد درآمــِد نیمــی از اســپانیایی تبارها و سیاه پوســتان 
 Torres�Gil, Greenstein, & Kamin,( و حتــی بیــش از آن را برنامــة تأمیــن اجتماعــی تأمیــن می کنــد
ــی  ــن اجتماع ــت از تأمی ــپانیایی تبار و سیاه پوس ــان اس ــد زن ــد درآم ــن 80 درص Wu, 2004 ;2005(. همچنی
اســت. برخــی تخمیــن می زننــد درصــورت حــذف تأمیــن اجتماعــی نــرخ کلــی فقــر میــان زنــان 4 برابــر بیشــتر 
ــود )Porter, Larin, & Primus, 1999(؛ از ایــن رو تــالش بــرای خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی،  خواهــد ب
تأثیــری شــگرف بــر امنیــت اقتصــادی زنــان خواهــد داشــت. اینکــه خصوصی ســازی چگونــه بــرای زنــان درآمــد 
بازنشســتگی ایجــاد خواهــد کــرد، مبهــم اســت؛ زیــرا هنــوز در مباحــث مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی به طــور 
جــدی بــه رفــاه زنــان ســالمند پرداختــه نشــده اســت، امــا واضــح اســت کــه خصوصی ســازی بــا ریســک افزایی 
ــان ســالمند همــراه اســت و به دلیــل حــذف ویژگی هــای ســودمند  ــان مجــرد و تنهــا و همچنیــن زن ــرای زن ب
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای زنــان، مزایــای بســیاری از آن هــا را نیــز کاهــش خواهــد داد. هرگونــه کاهــش در 
مزایــا مشکل ســاز خواهــد بــود. پژوهشــگران تخمیــن می زننــد حتــی کاهــش 10 درصــدی در مزایــای تأمیــن 
اجتماعــی منجــر بــه افزایــش 7 درصــدی نــرخ فقــر ســالمندان مي شــود کــه ایــن امــر ضربــة مهلکــی بــه ایــن 
قشــر وارد خواهــد کــرد )Engelhardt & Gruber, 2004(. در ادامــه بــه بســیاری از ویژگی هــای ســودمند تأمیــن 

اجتماعــی بــرای زنــان خواهــم پرداخــت کــه ممکــن اســت در نظــام خصوصی شــده در نظــر گرفتــه نشــود.

تأمین اجتماعی پول را به سوی زنان سالمند هدایت می کند

از زمــان راه انــدازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی، فرمــول تعییــن مزایــا به گونــه ای اســت کــه به طــور هدفمنــد، 
ــاال  ــد ب ــا درآم ــرادی ب ــن، اف ــان اســت. به طــور میانگی ــد بیشــتر از حــق  بیمه هــای آن ــراد کم درآم ــای اف مزای
ــه  ــش  از بازنشســتگی آن هاســت؛ درحالی ک ــد پی ــِن 28 درصــِد درآم ــه جایگزی ــد ک ــت می کنن ــی دریاف مزایای
 .)Koitz, 1997; The Century Foundation, 1998( ــراد کم درآمــد 78 درصــد اســت ــرای اف همیــن رقــم ب
ایــن فرمــول بازتوزیعــی مزایــا به ویــژه بــرای زنــان اهمیــت دارد؛ زیــرا آن هــا به طــور میانگیــن دســتمزدهای 
کمتــری دارنــد و بیــش از مــردان، خــارج از نیــروی کار مانــده و زمــان خــود را صــرف مراقبــت از کــودکان و 
اقــوام ســالمند می کننــد. نقــش فرمــول بازتوزیعــی مزایــا، کاهــش آســیب هایی اســت کــه بــه زنــان کم درآمــد 

وارد می شــود.
ــراد  ــان اف ــدی می ــوازن درآم ــاد ت ــرای ایج ــازوکاری ب ــده س ــردی و خصوصی ش ــاب های ف ــتر حس بیش
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پردرآمــد و کم درآمــد ندارنــد. درحقیقــت آمریــکا طــی خصوصی ســازی، از فرمــول بازتوزیعــی مزایــا بــه حالتــی 
غیربازتوزیعــی گــذار خواهــد کــرد. مــردم در سراســر زندگــی بــه حســاب های خصوصــی پــول واریــز می کننــد، 
ــای کالن  ــد پس اندازه ــی می توانن ــد. برخ ــان بیفت ــرای سرمایه گذاری هایش ــت ب ــن اس ــی ممک ــر اتفاق ــا ه ام
ــا برخــی دیگــر  ــد، ام ــاداش راهبردهــای ســرمایه گذاری خوش شــانس خــود را دریافــت کنن داشــته باشــند و پ
ــری  ــورد به کارگی ــوند. درم ــه رو ش ــود روب ــق خ ــرمایه گذاری ناموف ــای س ــب راهبرده ــا عواق ــت ب ــن اس ممک
ســازوکارهایی کــه طــی آن بتــوان پــول را از افــراد پردرآمــد یــا موفــق در ســرمایه گذاری بــه افــراد کم درآمــد 
 Harrington Meyer & Herd,( و ناموفــق انتقــال داد، در بیمه هــای خصوصــی هیچ گونــه بحثــی نشــده اســت
ــاب،  ــازی انتخ ــدار فردی س ــی طرف ــاب های خصوص ــان حس ــتر حامی ــه بیش ــبب ک ــع، بدین س 2007(. درواق
 Wray, 2005; Yergin &( ــزار بازتوزیعــی  مخالفــت خواهنــد کــرد ــا چنیــن اب ریســک و مســئولیت هســتند، ب
Stanislaw, 1998(. خصوصی ســازی بــا ایــن پنداشــت پیــش  مــی رود کــه افــراد بــا پیرشــدن همــان چیــزی را 
ــر زندگی شــان  ــا در سراس ــد( آن ه ــه ب ــوب، چ ــه خ ــاي اقتصــادی )چ ــه حاصــل تصمیم ه ــد ک کســب می کنن

اســت.

تأمین اجتماعی به زنان و بیوه زنان مزایا مي دهد

اگرچــه ایــن برنامــه در آغــاز بــرای پاداش دهــی بــه کارگــران مــرد طراحــی شــده بــود، بــه زودی قانــون تأمیــن 
Harrington Mey- )اجتماعــی تغییــر کــرد تــا بــه همســران و بیوه هــا نیــز مزایایــی غیرمشــارکتی ارائــه دهــد 

er, 1996(. در ســال 1939، بــه همســران و بیوه هــا مزایایــی برابــر بــا 50 و 70 درصــد مزایــای شوهرانشــان 
داده شــد. بــا گذشــت زمــان قوانیــن جنســیت محور لغــو شــد تــا مزایــا در اختیــار شــوهران و زنــان )به عنــوان 
همســِر فــرد بیمه شــده( قــرار بگیــرد. بــرای افــرادی کــه پــس از بیســت ســال از همسرانشــان جــدا می شــدند، 
ــه 100 درصــد افزایــش  ــای بیوه هــا ب ــد. درنهایــت، مزای ــا دریافــت کنن ــد مزای ــا بتوانن ــی تعییــن شــد ت قانون
ــه ده ســال  ــا پــس از طــالق ب ــرای دریافــت مزای ــا افزایــش نــرخ طــالق، مدت زمــان الزم ازدواج ب یافــت. ب
کاهــش یافــت )Harrington Meyer&Herd, 2007; SSA, 2006(. در حــال حاضــر، 60 درصــد زنان ســالمند 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــر اس ــر پایین ت ــاِن کارگ ــای زن ــرا مزای ــد؛ زی ــت می کنن ــا دریاف ــوه مزای ــر و بی ــوان همس به عن
 Levine, Mitchell & Phillips, 2000; SSA( مي رســد ایــن رونــد بــرای ســالمندان آینــده نیــز ثابــت بمانــد

.)2006
ــان  ــن اجتماعــی از برخــي جهــات بســیار ناخوشــایند اســت. حامی ــورد خصوصی ســازی تأمی ــا درم بحث ه
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ــران و  ــای همس ــر مزای ــازی دامن گی ــة خصوصی س ــت درنتیج ــن اس ــه ممک ــی ک ــه تأثیرات ــازی ب خصوصی س
بیوه هــا شــود نمی پردازنــد و هیچ گونــه اشــاره ای بــه کم شــدن یــا درنهایــت از بیــن رفتــن مزایــا نمي کننــد. در 
حــال حاضــر، مزایــای همســران و بیوه هــا بــا مکــِش بخــش مهمــی از منابــع  مالــی برنامــه و اختصــاص آن بــه 
همســران و بیوه هــا تأمیــن می شــود. بــه عبــارت دیگــر، تمــام کارگــران ممکــن بــود بتواننــد در آینــده مزایــای 
بیشــتری دریافــت کننــد، امــا ایــن برنامــه بخشــی از منابــع مالــی را کــه از طریــق مالیــات1 جمــع آوری شــده 
اســت بــه پوشــش همســران و بیوه هــا تخصیــص می دهــد. تــا امــروز، درمــورد به کارگیــری ســازوکاری بــرای 
ــت  ــت. سرنوش ــده اس ــی نش ــچ بحث ــی هی ــاب های خصوص ــه ای در حس ــای بدون حق بیم ــن مزای ــن چنی تأمی

ــود؟ ــد چــه خواهــد ب ــه کرده ان ــای بدون حق بیمــه ای تکی ــن مزای ــر چنی ــی کــه ب ــی زنان مال

تأمین اجتماعی امتیازات آکچوئری به زنان می دهد

به طــور میانگیــن زنــان پنــج ســال بیشــتر از مــردان عمــر می کننــد، امــا تأمیــن اجتماعــی مزایــای آنــان را 
ــه  ــد ب ــون امی ــد )Harrington Meyer & Herd, 2007(. اکن ــش نمی ده ــد کاه ــن رون ــل ای ــور تعدی به منظ
زندگــی بــرای زنــان 80 ســال، امــا بــرای مــردان 75 ســال اســت. بــا فــرض اینکــه تمامــی ســالمندان در 65 
ســالگی مزایــای کامــل دریافــت کننــد2، تفاوت هــای جنســیتی در طــول عمــر می توانــد منجــر بــه کاهــش 
یک ســوم مزایــای زنــان شــود، امــا در برنامــة تأمیــن اجتماعــی هیــچ گاه درمــورد چنیــن تمایزهــای آکچوئــری 
ــا تحــت نظــام  ــوده اســت، ام ــان بســیار ســودمند ب ــرای زن ــال ب ــر ســال های س ــن ام ــت نشــده و ای صحب
خصوصی شــدة تأمیــن اجتماعــی، ایــن حقیقــت کــه زنــان طــول عمــر بیشــتری از مــردان دارنــد، می توانــد 
ــد  ــه بای ــد، بلک ــداز می کنن ــی پس ان ــیار کم ــر بس ــا مقادی ــط نه تنه ــور متوس ــان به ط ــد. زن ــاز باش مشکل س
بــرای تأمیــن زندگــی طوالنی مــدت خــود از ایــن پس انــداز اســتفاده کننــد. زنــان بیشــتر از مــردان بایــد حســاب 
و کتــاب طــول عمــر خــود را داشــته باشــند و ســعی کننــد مزایــای ماهیانــة خــود را طــوری تنظیــم کننــد کــه 

ــداز داشــته باشــند. ــا زمــان مــرگ پس ان ت

تأمین اجتماعی نظام مدیریتی کارآمدتری است

ــد  ــده را اداره می کن ــی در ایاالت متح ــة رفاه ــن برنام ــی بزرگ تری ــن اجتماع ــازمان تأمی ــر س ــال حاض در ح
ــاس  ــد. براس ــتفاده می کن ــای اداری اس ــام هزینه ه ــش تم ــرای پوش ــود ب ــة خ ــد بودج ــک درص ــا از ی و تنه

1. FICA: Federal Insurance Contributions Act
2. منظور این است که فرض شود مردان سالمند بیشتر عمر کنند )مترجمان(.
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محاســبات ادارة بودجــة مجلــسCommonwealth Fund, 2004( 1(، اگــر ایاالت متحــده بــه میلیون هــا 
ــی از  ــی بخــش اندک ــد حت ــازه ده ــن حســاب ها اج ــهام داران ای ــه س ــاورد و ب ــده روی بی حســاب شخصی ش
ــورت  ــه در آن ص ــی )ک ــای اجرای ــد، هزینه ه ــی کنن ــود را عمل ــرمایه گذاری خ ــه س ــع ب ــان راج تصمیم هایش
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــا 30 درص ــن 5 ت ــرد( بی ــران را دربرمی گی ــتمزد دالالن و مدی ــا و دس هزینه ه
تخصیــص آن میــزان بودجــه بــه رده هــای اجرایــی مطمئنــاً بــه مزایــای کمتــر یــا مالیــات بیشــتر بــرای همــه 
خواهــد انجامیــد. بــه ایــن دلیــل کــه احتمــااًل هزینه هــای تعیین شــده بــرای دارنــدگان حســاب های خصوصــی 
ــا افــراد پردرآمــد، ایــن هزینه هــا بخــش بیشــتری از ســرمایه گذاری افــراد  ثابــت خواهنــد بــود، در مقایســه ب
کم درآمــد را صــرف می کننــد. اگرچــه در حــال حاضــر هزینه هــای اجرایــی تأمیــن اجتماعــی از طریــق یــک 
مالیــات ثابــت کــه قابــل افزایــش تــا ســقف مشــخصی اســت، تأمین مالــی می شــود، در نظــام خصوصی شــده 
ــه  ــی ب ــرمایه گذاری مال ــازی در س ــد. خصوصی س ــن می کنن ــر2 تأمی ــی نزولی ت ــا روش های ــا را ب ــن هزینه ه ای
ــت(،  ــش پیداس ــن بخ ــر در ای ــای البی گ ــش گروه ه ــه از افزای ــور ک ــود )همان ط ــام می ش ــا تم ــع خیلی ه نف
 Harrington Meyer &( ــود ــد می ش ــراد کم درآم ــه اف ــر ازجمل ــیاری دیگ ــای بس ــش مزای ــبب کاه ــا س ام

.)Herd, 2007; Herd & Kingson, 2005

تأمین اجتماعی به جای متمرکزکردن ریسک، آن را پراکنده می کند

تحــت نظــام تأمیــن اجتماعــی، همــه بــه صنــدوق مشــترکی حق بیمــه واریــز و مزایــا را از همــان صنــدوق 
ــا ســرمایه گذاری نامناســب  ــه ریســک ناشــی از بحران هــای اقتصــادی ی دریافــت می کننــد؛ از ایــن رو هرگون
ــا  ــردی خصوصی شــده، مــردم شــخصاً ب ــا حســاب های ف در سراســر جمعیــت ســالمندان پخــش می شــود. ب
ــد،  ــتري دارن ــد بیش ــه درآم ــی ک ــوند. آن های ــه رو می ش ــود روب ــرمایه گذاری های خ ــد س ــا ب ــوب ی ــج خ نتای
می تواننــد پــول بیشــتری پس انــداز کننــد، ریســک های بیشــتری بپذیرنــد و عواقــب بدشانســی ســرمایه گذاری 
ــد  ــد نمی توانن ــراد کم درآم ــا اف ــر باشــند، ام ــد موفق ت ــان ســالمندی می توانن ــن در زم ــد؛ بنابرای خــود را بپذیرن
پس انــداز زیــادی داشــته باشــند، بــا ریســک بیشــتر بــه دنبــال نتیجــة بهتــر باشــند، یــا شکســت را تحمــل 
ــک  ــای مهل ــا ضربه ه ــت ب ــن اس ــا ممک ــی از خانواده ه ــد )Harrington Meyer & Herd, 2007(. برخ کنن

مواجــه شــوند و معلــوم نیســت چــه زمانــی بــه مســاعدت روی بیاورنــد.

1. The Congressional Budget Office
2.  regressive manner
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تأمین اجتماعی قوی ترین پایة »صندلی سه پایه1« است

بیــش از 60 ســال اســت کــه در آمریــکا امنیــت اقتصــادی ســالمندی بــه ســه طریــق ایجــاد می شــود: برنامــة 
ــای  ــد پایه ه ــا مانن ــخصی. این ه ــای ش ــی و پس اندازه ــتگی خصوص ــای بازنشس ــی، برنامه ه ــن اجتماع تأمی
یــک صندلــی واحــد هســتند. در ســال های اخیــر، دو پایــه بســیار متزلــزل شــده اند. برنامه هــای بازنشســتگی 
خصوصــی کــه در طــول تاریــخ بــه مشــخص کردن اینکــه چــه کســی در زمــان ســالمندی فقیــر باشــد یــا 
ــا  ــدودی ب ــا تاح ــن برنامه ه ــالمندان اند. ای ــرای س ــد ب ــم درآم ــع عظی ــن منب ــانده  اند، دومی ــاری  رس ــد ی نباش
ــارد دالر در ســال  ــه ای کــه بیــش از صــد میلی ــی می شــوند؛ یاران ــه شــرکت ها تأمین مال ــت ب یارانه دهــی دول
اســت، امــا همــه مســتمری بازنشســتگی خصوصــی دریافــت نمی کننــد )Seldon & Gray, 2006(. 63 درصــِد 
ــد  ــت می کنن ــی دریاف ــتمری های خصوص ــد، مس ــرار دارن ــا2 ق ــِی دریافتی ه ــارِک باالی ــه در چ ــالمندانی ک س
ــت  ــی دریاف ــتمری خصوص ــتند مس ــا3 هس ــی دریافتی ه ــارک پایین ــه در چ ــالمندانی ک ــد س ــا 20 درص و تنه

.)Employee Benefit Research Institute [EBRI], 2004( می کننــد
در طــول تاریــخ، بیشــتر کارگرانــی کــه مســتمری خصوصــی داشــتند، تحــت پوشــش طرح هــای مزایــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــت می کردن ــی دریاف ــا مزایای ــن طرح ه ــش ای ــت پوش ــان تح ــد. کارکن ــن4 بوده ان معی
ــي بیشــتر  ــه به تازگ ــت؛ البت ــش می یاف ــا افزای ــوق آن ه ــزان حق ــن می ــت، همچنی ــال های خدم ــاعت ها و س س
ــی  ــال های 1979 و 2004، جمعیت ــن س ــع، بی ــد. درواق ــن روی آورده ان ــة معی ــای حق بیم ــه طرح ه شــرکت ها ب
کــه تحــت پوشــش طرح هــای حق بیمــة معیــن بودنــد، از 62 درصــد بــه 10 درصــد کاهــش یافــت؛ درحالی کــه 
Har-( ــدا کــرد ــه 63 درصــد افزایــش پی 16 درصــد ب ــن از  جمعیــت تحــت پوشــش طرح هــای حق بیمــة معی

ــد  ــل متفاوت ان ــن دلی ــه ای ــن، ب ــة معی ــای حق بیم rington Meyer & Herd, 2007; EBRI, 2004(. طرح ه
ــران  ــه کارگ ــان ب ــا را از کارفرمای ــب هزینه ه ــده و اغل ــرمایه انباشته ش ــک های س ــئولیت ها و ریس ــه مس ک
منتقــل می کننــد. از آنجــا کــه طرح هــای حق بیمــة معیــن اجبــاری و خــودکار نیســتند، اختیــار کارگــران بــرای 
ــرای  ــود را ب ــول خ ــتگی پ ــش از بازنشس ــد پی ــود و می توانن ــتر می ش ــود بیش ــة خ ــذف حق بیم ــا ح ــش ی کاه
تأمیــن هزینه هــای درمــان، تحصیــل یــا ازدواج فرزنــدان برداشــت کننــد. زنــان بســیار بیــش از مــردان احتمــال 
ــای  ــد )Munnell& Sunden, 2004; Shuey & O’Rand, 2006(. طرح ه ــام دهن ــردو کار را انج ــه ه دارد ک

1. Three-Legged Stool
2. The Top Earnings Quartile
3. lowest earnings quartile
4. Defined Benefit Plans
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ــک ها را  ــن ریس ــان آور، ای ــرمایه گذاری های زی ــک های س ــع ریس ــای توزی ــه ج ــون ب ــن چ ــة معی حق بیم
ــوار  ــیار دش ــد بس ــراد کم درآم ــرای اف ــرایط را ب ــه ش ــد ک ــار می آورن ــه ب ــری هایی ب ــد، کس ــز می کنن متمرک
خواهــد کــرد. درنهایــت شــواهدی وجــود دارد کــه کارفرمایــان حق بیمــة کمتــری بــه ایــن برنامه هــا پرداخــت 
 Munnell( می کننــد و بــا ایــن کار مســئولیت کارگــران را نســبت بــه ســرمایة انباشت شــدة خویــش می افزاینــد
Sunden, 2004; Shuey & O’Rand, 2006 &(. چیــزی کــه زمانــی یکــی از پایه هــای اســتواِر ایــن صندلــی 

بــود، اکنــون به ویــژه بــرای آنــان کــه منابــع ضعیفــی در اختیــار دارنــد، بســیار متزلــزل اســت.
پایــة دیگــر، یعنــی پس انــداز شــخصی نیــز به ویــژه بــرای زنــان ســالمند بــه نظــر متزلــزل می آیــد. بررســی 
تفاوت هــای جنســیتی در پس اندازهــا و دارایی هــای افــرادی کــه ازدواج کرده انــد، بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا ایــن 
ــی کــه ازدواج  ــان ســالمندان آمریکای ــا می ــد، ام ــه حســاب می آین دارایی هــا و پس اندازهــا ارزش هــای خانگــی1 ب
ــد، تفاوت هــای جنســیتی شــدیدی وجــود دارد. دارایی هــای ســالمنداِن مــرد و مجــرد 30 درصــد بیشــتر  نکرده ان
از زنــان اســت )Levine, Mitchell, & Phillips, 2000(. درمــورد زنــان ســالمند، مهم تریــن عامــل تعیین کننــده 
 Harrington( در ورود افــراد بــه طرح هــای خصوصــی ایــن اســت کــه آیــا آن هــا مــادر مجــرد بوده انــد یــا خیــر
Meyer & Herd, 2007(. دارایــِی مــادراِن 65 تــا 75 ســاله ای کــه حداقــل بــرای 10 ســال مجــرد بوده انــد، تنهــا 
ــی،  ــد )Yamokoski & Keister, 2006(. به طورکل ــی نکرده ان ــا زندگ ــه تنه ــت ک ــی اس ــی مادران ــوم دارای یک س
ــال 2007،  ــا س ــزرگ ت ــود ب ــان رک ــت، از زم ــم اســت )Zeller, 2007(. درحقیق ــا بســیار ک ــکا پس اندازه در آمری
ــرادی  ــرای اف ــژه ب ــداز به وی ــرخ خــود رســید. انباشــت دارایی هــا و پس ان ــن ن ــه کمتری پس اندازهــای خانواده هــا ب
کــه درآمدهــای کــم و هزینه هــای باالیــي داشــته اند، بســیار پاییــن بــوده اســت. میانگیــن انباشــت دارایی هــای 
زنــان به طورکلــی و مــادران مجــرد به طــور خــاص، در زمــان ســالمندی کمتــر اســت و درنتیجــه امنیــت اقتصــادی 

ــد. ــری دارن پایین ت
ــدن و  ــال کوچک ترش ــای خصوصــی در ح ــه بازنشســتگی های خصوصــی و پس اندازه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاز  ــی مشکل س ــتگی های عموم ــه بازنشس ــک ها ب ــال ریس ــد انتق ــر می رس ــه نظ ــتند، ب ــدن هس پرریسک ترش
اســت، امــا پرریســک ترکردن تأمیــن اجتماعــی دقیقــاً چیــزی اســت کــه خصوصی ســازی انجــام خواهــد داد. 
بــا توجــه بــه کاهــش دسترســی زنــان ســالمند بــه دو پایــة دیگــر، متخصصــان انتظــار ایــن را دارنــد کــه بــا 
خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، زنــان ســالمند نتواننــد بــه تنهــا راه نجــات باقی مانــده نیــز دسترســی پیــدا 

.)Harrington Meyer & Herd, 2007( ــد کنن
1. Household Values
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کسری های مالی تأمین اجتماعی به سرعت برطرف می شود

تأمیــن اجتماعــی نظامــی مبتنــی بــر تــوازن درآمد-هزینــه اســت کــه در آن کارگــران از طریــق مالیــات حق بیمــه 
ــن اجتماعــی  ــای ســالمندان )بازنشســتگان( می شــود. ســازمان تأمی ــول صــرف مزای ــد و آن پ پرداخــت می کنن
بــا آگاهــی از ایــن امــر کــه گروه هــای متنوعــی در آینــده بیمــه خواهنــد شــد و فرزنــدان نســل بیش زایــی کــه 
رو به ســالمندی هســتند قــرار اســت بخــش عمــدة مزایــا را بــه خــود اختصــاص دهنــد، دهه هــا پیــش به طــور 
هدفمنــد انباشــت مــازاد بودجــه را آغــاز کــرد. آن مــازاد اکنــون مبلغــی برابــر بــا 2 تریلیــون دالر، و بــا نرخــی برابر 
بــا 150 میلیــارد دالر در ســال رو بــه افزایــش اســت )SSA,2007(. بــا افزایــش دریافــت مزایــا از ســوي فرزنــدان 
نســل بیش زایــی، کاهــش ایــن مــازاد آغــاز می شــود. تخمیــن زده می شــود کــه تــا ســال 2041 ایــن مــازاد بــه 

اتمــام برســد و بتــوان بــا حق بیمــة ماهیانــة کارگــران تنهــا 80 درصــِد خروجی هــا را پوشــش داد.
ــه  ــد را بهان ــر رخ ده ــال دیگ ــود 35 س ــی می ش ــه پیش بین ــادی ک ــدان زی ــة نه چن ــری بودج ــه کس اگرچ
ــی در  ــه راه حل های ــن کســری بودج ــرای ای ــت ب ــا درحقیق ــد، اّم ــی را منحــل کنن ــن اجتماع ــا تأمی ــد ت کرده ان
نظــر گرفتــه شــده اســت )AARP, 2005; Harrington Meyer & Herd, 2007(. یکــی از گزینه هــا، افزایــش 
موقــِت یــک یــا دودرصــدی مالیــات تأمیــن اجتماعــی اســت. ایــن مالیــات از اواســط دهــة 80 تاکنــون افزایــش 
ــا ایــن کار می تــوان از کســری بودجــه ای کــه در دوران ســالمندی فرزنــدان نســل بیش زایــی  نیافتــه اســت. ب
رخ خواهــد داد جلوگیــری کــرد. گزینــة دیگــر افزایــش ســقف دریافتی هــای مشــمول مالیــات اســت. در حــال 
ــر ســقف  ــد )SSA, 2007(. اگ ــدی می کنن ــزان 102 هــزار دالر در ســال مالیات بن ــا می ــا را ت  حاضــر، دریافتی ه
بــه 140 هــزار دالر در ســال برســد، ســپس تضمیــن داده شــود کــه بــا نــرخ تــورم تعدیــل خواهــد شــد، ایــن 
درآمدهــای افــزوده می توانــد بخــش زیــادی از کســری مالــی را پوشــش دهــد )AARP, 2005(. بــا ایــن حــال 
گزینــة دیگــری نیــز وجــود دارد؛ مبنــای واجدشــرایط شــدن برنامــه به گونــه ای گســترش یابــد کــه 30 درصــد 
کارکنــان دولتــی و محلــی را تحــت پوشــش برنامــه قــرار دهــد )Munnell, 2005(. ترکیــب هرکــدام از ایــن 
برنامه هــا می توانــد کســری را کاهــش دهــد و تضمیــن کنــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی از مســئلة ســالمندی 

ــد. ــور کن ــی به طــور غیرناشــیانه و کامــل عب ــدان نســل بیش زای فرزن
ــیار  ــز بس ــری نی ــن کس ــت و ای ــه پرداخ ــری بودج ــن کس ــه ای ــوان ب ــختی می ت ــازی به س ــا خصوصی س ب
بیشــتر خواهــد بــود. روی آوردن بــه حســاب های فــردی و شخصی شــده، وقــوع ایــن کســری را از ســال 2041 
بــه ســال 2017 جلــو می انــدازد؛ چــون ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تــا مدتــی برنامه هــای جدیــد و قدیمــی 
ــت  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــد ب ــة جدی ــون دالر هزین ــا 2 تریلی ــن 1 ت ــازی بی ــد، خصوصی س ــی کن را تأمین مال
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ــا  ــا خصوصی ســازی نه تنه ــن رو ب )Diamond & Orszag, 2002; Harrington Meyer & Herd, 2007(؛ از ای
ــز  ــر دوش تمامــی آمریکایی هــا نی ــی ب ــار مالیات ــان ســالمندان افزایــش خواهــد یافــت، بلکــه ب نابرابری هــا می

بیشــتر خواهــد شــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــن اجتماع ــی تأمی ــام کنون ــی نظ ــی واقع ــران مال ــا، بح ــام گزافه گویی ه ــم تم علی رغ
دولــت فــدرال تقریبــاً کل ایــن صنــدوق امانــی را بــرای اهــداف دیگــر قــرض گرفتــه و ســود و اصــل پــول را 
ــده اســت )Board of Trustees, 2008; SSA, 2007(؛ از ایــن رو دولــت فــدرال ایاالت متحــده حــدود  بازنگردان
2 تریلیــون دالر بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بدهــکار اســت و بــا ورود فرزنــدان نســل بیش زایــی بــه برنامــه 

بایــد آن را پرداخــت کنــد.

نقص های دیگر تأمین اجتماعی نیز به سرعت برطرف می شود

حتــی مصمم تریــن حامیــان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ایــن برنامــه نقص هــای دیگــری نیــز 
دارد کــه بایــد برطــرف شــوند؛ بــرای نمونــه، اگرچــه تأمیــن اجتماعــی دســتمزدها را میــان افــراد کم درآمــد و 
ــه  ــد. ب ــران نمی کن ــر جب ــراد خــارج از محــل کار را به طــور مؤث ــی اف ــان مصرف ــد، زم ــع می کن ــد توزی پردرآم
تمــام کارگــران اجــازه داده می شــود تــا کم درآمدتریــن پنــج ســال کاری خــود را در محاســبات مزایــا حــذف 
کننــد. امــا بیشــتر زنــان، در حیــن انجــام کارهــای مراقبتــی خانگــی و بــدون مــزد، بیــش از پنــج ســال را خــارج 
ــا،  ــی در مزای ــای این چنین ــد )SSA, 2006(. کاهش ه ــد ســپری می کنن ــای بســیار کم درآم ــا در کاره از کار ی
موجــب ناپایــداری اقتصــادی بــرای افــرادی می شــود کــه مســئولیت اصلــی مراقبــت از کــودکان و ســالمندان 
را بــر عهــده دارنــد. به طورکلــی مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای افــرادی کــه هم زمــان درگیــر کار و خانــواده 
هســتند کــم اســت؛ به ویــژه اگــر ســابقة تأهــل کافــی بــرای اســتحقاق مزایــای ناشــی از همســری و بیوگــی 
نداشــته باشــند. یــک راه حــل می توانــد تقلیــد از خط مشــی هایی باشــد کــه در اروپــا از طریــق نهادینه ســازی 
اعتبــارات مراقبتــی1 اجــرا شــده اســت. هرینگتــون  میــر و هــرد2 )2007(، بــرای حــل ایــن مســئله پیشــنهاد 
می دهنــد کــه مزایــای همســری حــذف و اعتبــارات مراقبتــی جایگزیــن آن شــود. در برنامــة اعتبــارات مراقبتی، 
اعتبــاری برابــر بــا نصــف متوســط دســتمزد بــه کارگــر اعطــا می شــود کــه بــرای فــرد دارای یــک فرزنــد تــا 
5 ســال و بــرای فــرد دارای بیــش از یــک فرزنــد تــا 9 ســال پرداخــت می شــود. بــرای دریافــت مزایــا الزم 

1. Care Credits
2. Harrington Meyer and Herd
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نیســت فــرد متأهــل باشــد، یــا وظیفــة والدینــی را در خانــه ایفــا کنــد، بلکــه ایــن برنامــه بــرای تمامــی افــرادی 
کــه بــه  دلیــل مراقبــت از کــودکان درآمــد پایینــی دارنــد، ســودمند خواهــد بــود.

ــردازی را در  ــق بیمه پ ــدون ح ــای ب ــه مزای ــت ک ــن اس ــی ای ــن اجتماع ــای تأمی ــر از نقص ه ــی دیگ یک
شــرایطی بــه وضعیــت تأهــل مرتبــط کــرده اســت کــه شــکاف نــژادی فزاینــده ای در ازدواج وجــود دارد. در طول 
تاریــخ زنــان سیاه پوســت و سفیدپوســت تقریبــاً بــه یــک انــدازه می توانســتند شــرط ســابقة تأهــل بــرای دریافــت 
مزایــای ناشــی از همســری یــا بیوگــی را بــرآورده کننــد. میــان زنانــی کــه در دهــة 20 بــه دنیــا آمــده بودنــد، 
تقریبــاً 90 درصــد زنــان ســیاه و سفیدپوســت براســاس وضعیــت تأهــل مســتحق دریافــت مزایــا بودنــد، امــا نــرخ 
ازدواج زنــان سیاه پوســت بســیار کاهــش یافتــه اســت. تــا زمانــی کــه زنــان متولــد ســال 1960 بــه ســالمندی 
ــت،  ــان سیاه پوس ــد زن ــا 50 درص ــا تنه ــه ب ــپانیایی تبار، در مقایس ــت و اس ــان سفیدپوس ــِد زن ــند، 80 درص برس
 Harrington Meyer, Wolf & Himes,( ــد ــد ش ــل خواهن ــت تأه ــاس وضعی ــا براس ــت مزای ــتحق دریاف مس
ــرخ فقــر  ــع اقتصــادی محــدودی داشــته و ن ــه مناب ــان ســالمند سیاه پوســت کــه دسترســی ب 2006(؛ یعنــي زن
باالتــری دارنــد، در زمــان ســالمندی آســیب پذیر خواهنــد بــود. یــک پاســخ بــه نابرابــری فزاینــدة ناشــی از نــژاد و 
وضعیــت تأهــل می توانــد لغــو شــرایط وضعیــت تأهــل بــرای دریافــت مزایــا و به جــای آن تعییــن یــک حداقــل 
مزایــا1 باشــد. پیشــنهاد هرینگتــون  میــر و هــرد )2007(، ایجــاد حداقــل مزایایــی برابــر بــا خــط فقــر، یــا حــدود 
10 هــزار دالر در ســال اســت. آن حداقــل مزایــا تصادفــاً برابــری تقریبــی بــا حداکثــر مزایــای همســری دارد؛ از 
ایــن رو نیــاز بــه مزایــای همســری کاًل از بیــن مــی رود و بــه ایــن دلیــل کــه مزایابگیــران تأمیــن اجتماعــی را تــا 
خــط فقــر بــاال خواهــد بــرد، تقریبــاً نیــاز بــه درآمــد حمایتــی مکمــل2 را بــرای ســالمندان از بیــن می بــرد و از 

ــد. ــل می کن ــا را تعدی ــق برخــی از هزینه ه ــن طری ای
یکــی دیگــر از نقص هــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه زوج هــای ازدواج نکــرده را بــه رســمیت 
ــراد  ــورها اف ــیاری از کش ــد بس ــده مانن ــند. در ایاالت متح ــه نباش ــند و چ ــرا باش ــه هم جنس گ ــد؛ چ نمی شناس
بســیار زیــادی هســتند کــه بــا یکدیگــر زندگــی مي کننــد، امــا قصــد یــا اجــازة ازدواج ندارنــد. ایــن زوج هــا از 
ــه ایجــاد  ــوان ب ــراد می ت ــن اف ــه ای ــا گســترش شــرایط اســتحقاق ب ــد. ب ــای همســری محروم ان ــت مزای دریاف

امنیــت اقتصــادی در زمــان ســالمندی آن هــا نیــز کمــک کــرد.

1. Minimum Benefit
2. Supplemental Security Income
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نتیجه گیری

ــد  ــی می پردازن ــن اجتماع ــة تأمی ــی در برنام ــای جزئ ــن تعدیل ه ــه ای ــه سیاســت گذاران ایاالت متحــده ب اینک
ــت بســیاری دارد.  ــد، اهمی ــی بیشــتر پاســخ گو کنن ــرات اجتماعی-جمعیت ــه تغیی ــه را نســبت ب ــن برنام ــا ای ت
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــخاوتمندانه1 و ب ــای س ــل مزای ــی، حداق ــارات مراقبت ــاد اعتب ــل ایج ــی از قبی تعدیل های
افــرادی کــه بــدون ازدواج بــا یکدیگــر زندگــی می کننــد، توانایــی برنامــه را بــرای ایجــاد امنیــت اقتصــادی 
ــژادی، جنســیتی، طبقاتــی و نابرابری هــای ناشــی از وضعیــت  در زمــان ســالمندی و کاهــش نابرابری هــای ن
ــن  ــی را از بی ــن اجتماع ــای تأمی ــیاری از حمایت ه ــازی بس ــل، خصوصی س ــد. در مقاب ــت می کن ــل تقوی تأه
ــت های  ــراي سیاس ــای اج ــه ج ــد داد. ب ــام خواه ــی انج ــای هنگفت ــا هزینه ه ــن کار را ب ــرد و ای ــد ب خواه
ــار3 را  ــت های خانواده ی ــد سیاس ــود، بای ــا می ش ــش نابرابری ه ــب افزای ــاً موج ــه قطع ــار2 ک ــه ای بازاری پرهزین

.)Harrington Meyer & Herd, 2007( ــد ــش ده ــالمندان را کاه ــان س ــا می ــت و نابرابری ه تقوی
ــتر از  ــیار بیش ــپانیایی تبار بس ــت و اس ــالمند سیاه پوس ــان س ــژه زن ــالمند، به وی ــان س ــه زن ــم اینک علی رغ
ــوز به درســتی بررســی  ــا هن ــن گروه ه ــر ای ــرات خصوصی ســازی ب ــد، تأثی ــه دارن ــه تکی ــن برنام ــه ای ــردان ب م
ــه از  ــی را ک ــیاری از مزایای ــالمند بس ــان س ــازی، زن ــی خصوصی س ــد ط ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت؛ البت ــده اس نش
طریــق ســاختارهای بازتوزیعــی، مزایــای همســری و بیوگــی، تقســیم ریســک ها و نظارت هــای آکچوئــری بــه 
ــا حســاب  ــر میلیون ه ــی ب ــای اجرای ــای نظارت ه ــن، هزینه ه ــر ای ــزون  ب ــد. اف ــد از دســت بدهن ــا می رس آن ه
ــای  ــش نابرابری ه ــی افزای ــازی، ط ــا خصوصی س ــد. ب ــرف می کن ــع را منح ــیاری از مناب ــده بس خصوصی ش
جنســیتی، نــژادی، طبقاتــی و نابرابری هــای ناشــی از وضعیــت تأهــل، پایــة ســوم صندلــی ســه پایه متزلزل تــر 
ــا  ــر، همســر و ی ــادر، دخت ــی کــه خواهــر، م ــان و بیشــتر مردان ــل، تمامــی زن ــن دالی ــر ای ــا ب خواهــد شــد. بن
ــی  ــن اجتماع ــد از تأمی ــته اند- بای ــداوم نداش ــغل م ــا ش ــوده ی ــد ب ــرادی کم درآم ــود اف ــا خ ــد- ی ــه دارن هم خان

فراگیــر حمایــت کننــد.

1. Generous Minimum Benefits
2. Market-Friendly
3. Family-Friendly
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پرسش هایی برای بحث

1. چرا یک زن باید مزایای همسری یا بیوگی دریافت کند؛ درحالی که خود سابقة کار دارد؟
ــف( شــیوه هایی کــه در آن  ــد: ال ــن ســه را خالصــه کنی ــر، ای ــون می ــا اســتفاده از مباحــث هرینگت 2. ب
نظــام کنونــی تأمیــن اجتماعــی بــه زنــان مزایــا ارائــه می دهــد، ب( خطرهــای بالقــوة خصوصی ســازی 
ــرای تمامــی  ــن اجتماعــی ب ــوة خصوصی ســازی تأمی ــان و ج( خطــرات بالق ــرای زن ــن اجتماعــی ب تأمی

مزایابگیــران.
3. در عنــوان ایــن فصــل عبــارت »تمامــي زنــان و بیشــتر مــردان« آمــده اســت. بــه گروه هــای چندنفــره 
تقســیم شــوید و بــا اســتفاده از شــواهد ایــن مقالــه، دربــارة نقــش بالقــوة مــردان در حمایــت از تأمیــن 
اجتماعــی فراگیــر بحــث کنیــد. نقــش مــردان در حــذف مزایــای همســری و تأثیــر این اتفــاق را بــر روابط 

غیرهم جنســگرایانه )ماننــد ازدواج( و بنیــان خانــواده در ایاالت متحــده بررســی کنیــد.
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7. سالم، دارا و خردمند: چالش های پیش روی امنیت درآمد برای سالمندان رنگین پوست

استیون پی. واالس و ولنتین ام. ویا1

مقدمه

ــان ســالمندی، براســاس  ــد در زم ــت درآم ــن اجتماعــی و امنی ــة تأمی ــدة برنام ــورد آین ــی درم گفتمــان عموم
تصویــر فرزنــدان نســل بیش زایــی به عنــوان نســلی ســالم، دارا و خردمنــد شــکل گرفتــه اســت. تصــور عمــوم 
ــه کار  ــادر ب ــی ق ــان به خوب ــای 60 و 70 زندگی ش ــه در دهه ه ــت ک ــن اس ــتگان ای ــدة بازنشس ــل آین از نس
ــگاه می شــود کــه همگــی ســالمت مناســب و امیــد  ــدان نســل بیش زایــی طــوری ن ــه فرزن ــود. ب خواهنــد ب
بــه زندگــي زیــادي دارنــد. همچنیــن مالــک دارایی هــا و دیگــر ثروت هــای انباشــته ای هســتند کــه در زمــان 
ســالمندی از آن اســتفاده کننــد و کمتــر بــه تأمیــن  اجتماعــی وابســته شــوند و ســطح ســواد باالیــی دارنــد تــا 
بــرای ســالمندی برنامه ریــزی مناســبی داشــته و به صــورت خردمندانــه منابــع خویــش را مدیریــت کننــد، تــا 

.)Congressional Budget Office, 1999( بتواننــد در زمــان ســالمندی بــه امنیــت درآمــد برســند
ــت  ــی اس ــاد توجیه های ــان انگاری بنی ــن یکس ــت. ای ــه نیس ــل عاقالن ــن نس ــارة ای ــان انگاری2 درب یکس
ــن فصــل  ــان می شــوند. در ای ــور ایمنــی3 ســالمندان بی ــف برنامه هــای بیمــة اجتماعــی و ت ــارة تضعی کــه درب
پیشــنهاد افزایــش ســن دریافــت مزایــای زودهنــگام )بازنشســتگی زودهنــگام( تأمیــن  اجتماعــی بــه حداقــل 62 
 .)Liebman, MacGuineas, & Samwick, 2005( ــا 65 ســال بررســی شــده اســت ــاًل ت ســال و بیشــتر، مث
عقب انداختــن ســن بازنشســتگی پیــش از موعــد، بــا ایــن فــرض مطــرح شــده اســت کــه هیــچ تأثیــر مخربــی 
بــر جمعیــت نمی گــذارد؛ زیــرا گــروه بعــدی بازنشســتگان، دارای ســالمت، وضعیــت مالــی و تحصیــالت خوبــی 
هســتند؛ امــا براســاس داده هــای جمعیت شــناختی، جمعیــت فرزنــدان نســل بیش زایــی از نظــر قومیتــی و نــژادی 
ــا تشــکیل  ــه 20 درصــد آن را اقلیت ه ــدی ک ــا ح ــی بیشــتری دارد؛ ت ــه نســل های پیشــین گوناگون نســبت ب
ــی و  ــش کنون ــد افزای ــد )U.S. Census Bureau, 2006b(. آنجــل و آنجــل4 )2006( اســتدالل می کنن می دهن
ــرادی اســت کــه در معــرض  ــداد اف ــی افزایــش تع ــه معن ــی جمعیــت ســالمندان سیاه پوســتان و التین هــا ب آت
خطــر جــدی محرومیــت اقتصــادی هســتند. عوامــل متعــددی وجــود دارد کــه بــر زندگــی آن هــا تأثیــر گذاشــته 
1. Steven P. Wallace and Valentine M. Villa
2. Monolithic view
3. Social Safety Net
4. Angel and Angel
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ــد از: ســرمایة انســانی  ــل عبارت ان ــن عوام ــان ســالمندی می شــود. ای ــا در زم ــه آســیب پذیری آن ه و منجــر ب
کــم، اســتخدام موقــت در مشــاغل کم درآمــد، دریافتی هــای کــم زنــان و شــوهران، انباشــت دارایــی کــم و فقــر 

.)Whitfield, Angel, Burton, & Hayward, 2006; Angel, Jimenez, & Angel, 2007( درازمــدت
تأمیــن  اجتماعــی و دیگــر ســازوکارهای درآمــد بازنشســتگی قــرار اســت بــه رفــع کمبــود درآمد در ســالمندی 
کمــک کننــد، امــا اقدامــات مــا در راســتای کفایــِت درآمــِد ســالمندان کم درآمــد کاســتی هایی دارد. رایج تریــن 
اقــدام بــرای ایجــاد کفایــت درآمــد رســیدن بــه »نــرخ جایگزینــی« مناســب اســت. نــرخ جایگزینــی، درصــدی از 
درآمــِد پیــش از بازنشســتگی اســت کــه مســتمری بگیر دریافــت می کنــد. مشــکل اینجاســت کــه یــک کارگــر 
تمام وقــت بــا دســتمزد حداقــل، درآمــد کافــی بــرای پوشــش هزینه هــای اساســی خــود را نــدارد؛ پــس حتــی 
یــک نــرخ جایگزینــی 100 درصــد نیــز ســبب ایجــاد اســتاندارد شایســتة زندگــی در زمــان ســالمندی نمی شــود.
بــرای بحــث درمــورد کفایــت درآمــد، معمــواًل از معیــار خــط فقــر فــدرال1 اســتفاده می شــود. در دهة 50، اســاس 
ــود کــه یک ســوم درآمدشــان صــرف خــوراک می شــد. در آن زمــان  ــار الگــوی مصــرف خانواده هایــی ب ایــن معی
میــزان خــط فقــر، ســه برابِر کمتریــن کمک هزینــة غذایــی دپارتمــان کشــاورزی محاســبه شــد. در ایــن محاســبه، 
ــة معــاش گروه هــای دارای وضعیت هــای مختلــف در  ــی هزین ــا گوناگون الگوهــای متفــاوت مخــارج ســالمندان ی
نظــر گرفتــه نشــد. حتــی پدیدآورنــدگان ایــن روش نیــز متوجــه شــدند میــزان خــط فقــر محاسبه شــدة اولیــه بســیار 
پاییــن اســت )Orshansky, 1993( و ایــن معیــار از زمــان ایجــاد به گونــه ای تعدیــل نشــد کــه افزایــش اســتاندارد 
کلــی زندگــی و تغییــر در ترکیــب هزینه هــای خانواده هــا را در نظــر بگیــرد؛ به ویــژه اینکــه هزینه هــای خانــه داری 
و پزشــکی بخــش هنگفتــی از میانگیــن مخــارج ســالمندان را در نیم قــرن گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــد خــود را  ــون 17 درصــد درآم ــد( اکن ــرار دارن ــا ق ــِی دریافتی ه ــه در چارک پایین ــی ک ــد )آن های ســالمندان کم درآم
صــرف خــوراک، 38 درصــد را صــرف هزینه هــای خانــه داری و 14 درصــد را صــرف پرداخــت  از جیــب2 هزینه هــای 

.)Social Security Administration [SSA], 2007a( ــد ــی می کنن درمان
به دلیــل ایــن تغییــرات، کفایــت درآمــد پایــه، بــا اســتفاده از یــک معیــاِر جدیــد بهتــر شناســایی می شــود. 
ایــن معیــار »شــاخص اســتاندارد امنیــت اقتصــادی ســالمندان3« نــام دارد کــه در هــر شهرســتان متفــاوت اســت 
و دربرگیرنــدة نیازهــای واقعــی خانــه داری، درمانــی، حمــل و نقــل، خــوراک و دیگــر هزینه هاســت )بــه تارنمــای 

1. Federal Poverty Line
2. Out-of-Pocket
3. Elder Economic Security Standard Index

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



130  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ــرای تأمیــن نیازهــای اساســی  http://www.wowonline.org/ourprograms/eesi/eess.asp رجــوع شــود(. ب

.)Wallace & Molina, 2008( در کالیفرنیــا به طــور میانگیــن درآمــدی حــدود 200 درصــد خــط فقــر الزم اســت
ــدان  ــت فرزن ــر جمعی ــگام ب ــد افزایــش ســن بازنشســتگی زودهن ــوة پیشــنهاد هایی مانن ــرات بالق درک تأثی
ــی )افــراد  ــه بازنشســتگی کنون نســل بیش زایــی، مســتلزم بررســی وضعیــت ســالمت و اقتصــاد جمعیــت رو ب
50 تــا 61 ســاله، مــوج عظیــم اولیــة نســل بیش زایــی( اســت. اگرچــه قطعــاً افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه 
ــز  ــددی از ســالمندان نی ــای متع ــا گروه ه ــرد، ام ــی ک ــد تلق ــا را ســالمندانی ســالم، دارا و خردمن ــوان آن ه می ت
ــه  ــد. در ایــن فصــل ب ــه ای هیــچ ســنخیتی ندارن ــا چنیــن پارادایــم خوش بیــن و فردگرایان ــد کــه ب وجــود دارن
ــی  ــای کنون ــه گروه ه ــه می شــود ک ــژادی پرداخت ــی و ن ــای قوم ــت ســالمت و اقتصــاد گروه ه بررســی وضعی
ســالمند و روبــه بازنشســتگی را تشــکیل می دهنــد. همچنیــن بــه بررســی ایــن می پردازیــم کــه تغییــر شــرایط 
ــر جمعیت هــای گوناگــون  ــری ب ــن اجتماعــی چــه تأثی ــة تأمی ــگام برنام ــای بازنشســتگی زودهن ــت مزای دریاف

خواهــد داشــت.

آیا تمامی سالمندان سالم هستند؟

اگــر تمــام گروه هــای ســالمندان ســالمت کافــی می داشــتند، منطقــی بــود انتظــار داشــته باشــیم تــا آخریــن 
ــرای نســل های  ــه ب ــی و ن ــرای نســل های کنون ــه ب ــر ن ــن ام ــا ای ــد، ام ــد کار کنن ــی بتوانن ــال های زندگ س
آینــده ای کــه در ســن بازنشســتگی زودهنــگام )50 تــا 61 ســاله( قــرار دارنــد، صــدق نمی کنــد. کمتریــن امیــد 
بــه زندگــی را سیاه پوســتانی دارنــد کــه در ســنین پیــش از بازنشســتگی قــرار دارنــد. امیــد بــه زندگــی آن هــا 
 National( ــا بیشــتر باشــد ــد دو ســال ی ــن تفــاوت می توان ــر اســت و ای در 62 ســالگی از سفیدپوســتان کمت
ــش از بازنشســتگی  ــال های پی ــا طــی س ــتان و التین تباره Center for Health Statistics, 2007(. سیاه پوس
در 62 تــا 64 ســالگی نــرخ ازکارافتادگــی بیشــتري دارنــد کــه بــر میــزان و نــوع کار آن هــا تأثیــر می گــذارد 
ــان سفیدپوســِت بیــن  ــد. حــدود یک چهــارم زن ــه می زن ــان ضرب ــه زن ــری بیشــتر ب )جــدول 7-1(. ایــن نابراب
ــت در  ــان سیاه پوس ــی از زن ــه نیم ــد؛ درحالی ک ــخن می گوین ــای کاری س ــاله از محدودیت ه ــا 64 س 62 ت
ــا از  ــوِم آن ه ــک س ــدود ی ــد: ح ــه ای دارن ــت میان ــا وضعی ــد. التین تباره ــه ای دارن ــن تجرب ــنین چنی ــن س ای
محدودیت هــای کاری ســخن می گوینــد. درمــورد مــردان الگــوی مشــابهی وجــود دارد، امــا نــرخ ازکارافتادگــی 
مــردان سیاه پوســت نســبت بــه زنــان سیاه پوســت تقریبــاً کمتــر اســت )جــدول 7-1(. در میــان افــرادی کــه 
تجربــة کار دســتمزدی دارنــد، سیاه پوســتان 62 تــا 64 ســاله در مقایســه بــا سفیدپوســتان بیشــتر احتمــال دارد 
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کــه به دلیــل وضعیــت ســالمت نامناســب خــود کار نکننــد و التین تبارهــا نیــز احتمــال بیشــتری دارد کــه از 
نیــروی کار خــارج شــوند )جــدول 7-1(؛ از ایــن رو بســیاری از افــرادی کــه در ســن بازنشســتگی زودهنــگام قرار 
دارنــد، بــا مشــکالت ســالمتی ناشــی از کار مــداوم روبــه رو هســتند. ایــن امــر، ایــن بــاور اشــتباه را بــه چالــش 
ــالمندان  ــی س ــال رویاروی ــد. احتم ــر می برن ــه س ــالمت ب ــالمندی در س ــِت رو به س ــه کل جمعی ــد ک می کش
رنگین پوســت بــا ایــن مشــکالت ســالمتی بیشــتر اســت و ایــن شــرایط احتمــال متأثرشــدن آنــان از تغییــر 

ســن بازنشســتگی را افزایــش می دهــد.

     جدول 7-1. مشکالت سالمتی که بر کار تأثیرمی گذارند، سنین 62-64

مشکل سالمت یا ازکارافتادگی که مانع کارکردن 
می شود یا نوع و میزان کار را محدود می کند

بازنشسته شدن یا رهاکردن کار به دلیل مشکالت 
سالمتی

مردان )درصد(زنان )درصد(مردان )درصد(زنان )درصد(
49.941.312.819.0سیاه پوست
32.032.611.311.8التین تبار

25.326.49.211.3سفیدپوست
From “Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, CPS Table Creator,” by U.S. 
Census Bureau, 2007, Retrieved October 31, 2008, from http://www.census.gov/hhes/www/cpstc/cps table 
creator.html

ــر  ــل عم ــتر از قب ــکا بیش ــردم آمری ــی م ــود؟ به طورکل ــد ب ــالم تر نخواهن ــران س ــدی کارگ ــل بع ــر نس مگ
Federal Interagency Forum on Ag- )می کننــد و ســالمندان کمتــری دچــار ازکارافتادگــی می شــوند 

ing�Related Statistics, 2008(، امــا داده هــای مربــوط بــه ســالمت فرزنــدان نســل بیش زایــی، گواهــی بــر 
آســیب پذیری ســالمتی مــداوم آن هاســت. بیشــتر ســالمندانی کــه 50 ســاله و 64 ســاله هســتند )62 درصــد( 
حداقــل از یــک بیمــاری مزمــن ماننــد دیابــت، فشــارخون، آرتــروز، بیمــاری قلبــی یــا ســرطان رنــج می برنــد 
ــک  ــش از ی ــه بی ــا ب ــش دهم آن ه ــال 2030، ش ــا س )Collins, Davis, Schoen, Doty, & Kriss, 2006(. ت
بیمــاری مزمــن مبتــال خواهــد شــد. همچنیــن، نــرخ چاقــی مفــرط آن هــا افزایــش خواهــد یافــت و پیش بینــی 
American Hospital Asso-( ــرط داشــته باشــند ــی مف 2030 چاق ــا ســال ــت ت  شــده اســت یک ســوم جمعی

ــر  ــرط و دیگ ــی مف ــاط چاق ــل آن ارتب ــال دارد. دلی ــژه ای به دنب ــکالت وی ــرط مش ــی مف ciation, 2007(. چاق
ــا  ــن بیماری ه ــه ای ــا ب ــر گروه ه ــتر از دیگ ــتان بیش ــت. سیاه پوس ــت اس ــژه دیاب ــن، به وی ــای مزم بیماری ه
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مبتــال می شــوند؛ مثــاًل سیاه پوســتانی کــه فشــارخون دارنــد بیشــتر از سفیدپوســتان غیرالتیــن بــه بیماری هــای 
ــز  ــردان میان ســال سیاه پوســت نی ــال می شــوند )Clark & Gibson, 1997(. در م ــوی مبت ــی و کلی قلبی-عروق
 Hayward,( ــیوع دارد ــی ش ــکتة قلب ــت و س ــارخون، دیاب ــه فش ــار از جمل ــم و مرگب ــن وخی ــای مزم بیماری ه
ــد  ــار نیــز ســالمت ضعیــف و بیماری هــای مزمــن دارن Crimmins, Miles, & Yang, 2000(. مــردان التین تب
و میــان آن هــا دیابــت شــیوع باالیــی دارد. احتمــال ابتــالی مــردان التین تبــار بــه دیابــت در تمــام ســنین چهــار 
تــا پنــج برابــر کل جمعیــت اســت. احتمــال کنترل نکــردن دیابــت و بستری شــدن مــردان التین تبــار به عــالوة 
ابتــال بــه دیابــت وخیــم بلندمــدت و کوتاه مــدت نســبت بــه سفیدپوســتان غیرالتین تبــار بســیار باالســت و ایــن 
تأثیــر دیابــت بــر آن هــا را تشــدید می کنــد )AHRQ, 2008(؛ از ایــن رو نابرابری هــای ســالمتی نســل کنونــی 
ــه  ــتان ک ــا و سیاه پوس ــت التین تباره ــیاري از جمعی ــداد بس ــد تع ــان می ده ــالمند نش ــای س ــدة اقلیت ه و آین
ــه ســالمندی خواهــد رســید و ایــن امــر کارکــردن در ســال های پیــش از  ــد ب وضعیــت ســالمت ضعیفــی دارن

بازنشســتگی را بــرای آن هــا بســیار دشــوار یــا غیرممکــن می کنــد.

آیا تمام سالمندان دارا هستند؟

به طورکلــی در 40 ســال گذشــته، وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی ســالمندان بهبــود بســیاری یافتــه اســت و نــرخ 
 Federal( فقــر ســالمندان از 35.2 درصــد در ســال 1959 بــه 9.4 درصــد در ســال 2006 کاهــش داشــته اســت
Interagency Forum on Aging�Related Statistics, 2008 (، امــا نابرابری هایــی از نظــر نــرخ فقــر و ســطح 

درآمــد و ثــروت، میــان جمعیت هــای قومــی و نــژادی باقــی مانــده اســت.
نــرخ فقــر میــان سیاه پوســتان و التین تبارهــا حــدود ســه برابــر سفیدپوســتان غیرالتین تبــار اســت )جــدول 
 Federal Interagency( در تمامــی گروه هــای نــژادی، نــرخ فقــر زنــان ســالمند از مــردان باالتــر اســت .)7-2
ــار فقــری  ــر شــرح داده شــد، معی Forum on Aging�Related Statistics, 2008(، امــا همان طــور کــه پیش ت
کــه مــا از آن اســتفاده می کنیــم واقع گرایانــه و بــه روز نیســت. درآمــد شــمار زیــادی از ســالمندان کمــی باالتــر 
ــر  ــد، چهــار براب ــرار دارن ــر ق ــر خــط فق ــت ســالمندانی کــه 200 درصــد زی ــر رســمی اســت. جمعی از خــط فق
مابقــی جمعیــت زیــر خــط فقــر اســت. ســالمندان گروه هــای اقلیتــی و نــژادی نیــز بــه نســبت تعــداد خــود، در 
ــتان  ــتان، سرخ پوس ــت سیاه پوس ــف جمعی ــش از نص ــد. بی ــی می کنن ــری زندگ ــادی پرخط ــای اقتص موقعیت ه
و بومیــان آالســکا )AIAN( و التین تبارهــا درآمــد پایینــی دارنــد )200 درصــد پایین تــر از خــط فقــر(. اگرچــه 
ــار نزدیــک اســت، ترکیــب  ــه سفیدپوســتان غیرالتین تب موقعیــت اقتصــادی زردپوســتان ســالمند به طورکلــی ب

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



بخش دوم:  آنچه در خطر است  / 133

کل جمعیــت زردپوســتان )شــامل ســالمند و غیرســالمند( توزیــِع دونمایــِی پیامدهــا1 را مبهــم می کنــد. برخــی 
ــا دیگــر  ــد هســتند، ام ــِی نســِل دوم و ســوم ثروتمن ــی و ژاپن ــه ســالمندان چین گروه هــای زردپوســتان از جمل
 Park Tanjasiri,( گروه هــا ماننــد ســالمندان پناهنــدة هندوچینــی2 و کــره ای درآمدهــای بســیار پایینــی دارنــد

.)Wallace, & Shibata, 1995
وضعیــت اقتصــادی نســل بعــدي ســالمندان، افــرادی کــه هم اکنــون 50 تــا 61 ســاله هســتند، تــا حــدودی 
ــوز در  ــواًل هن ــوده و معم ــود ب ــد خ ــر در اوج درآم ــال حاض ــا در ح ــری، آن ه ــاظ نظ ــا از لح ــت، ام ــر اس بهت
ــا 61 ســال  ــی یک ســوم سیاه پوســتان و التین هــای 50 ت ــن امتیازات ــا داشــتن چنی ــی ب حــال کار هســتند. حت
درآمدهــای پایینــی دارنــد. بــه  هــر حــال، نــرخ فقــر بیشــتر گروه هــای اقلیــت، ســه برابــر بیشــتر از سفیدپوســتان 
ــه  ــر افــراد فقیــر اســت؛ یعنــي بســیاری از افــرادی کــه ب ــار اســت و تعــداد افــراد کم درآمــد دوبراب غیرالتین تب
ســالمندی نزدیــک هســتند-حدود یک ســوم جمعیــت اقلیت ها-بــرای امرارمعــاش تقــال می کننــد و بــه احتمــال 

زیــاد در آخــر مــاه پولــی بــرای آن هــا باقــی نمی مانــد کــه بتواننــد بــرای ســالمندی پس انــداز کننــد.
ــال  ــی در ح ــل بیش زای ــدان نس ــالمندی فرزن ــان س ــادی در زم ــت اقتص ــاد امنی ــرای ایج ــالودة الزم ب ش
فروریختــن اســت. دسترســی بــه مســتمری های کارفرما-پشــتیبان و مزایــای بازنشســتگی بــرای تمامــی جمعیت 
ــد  ــی عرضــه کردن ــای معین در ســن کار در حــال کاهــش اســت. 25 ســال پیــش، 80 درصــد شــرکت ها مزای
کــه مســتمری بازنشســتگی ازپیــش تعیین شــده و مادام العمــری را بــرای کارگــران تضمیــن می کــرد. امــروزه، 
کمتــر از یک ســوم ایــن شــرکت ها چنیــن کاری انجــام می دهنــد )Hacker, 2007(. کمتــر از نصــف جمعیــت 
ــرح  ــز عضــو ط ــد نی ــه بهره مندن ــی ک ــد نیســتند؛ آن های ــچ بازنشســتگی خصوصــی بهره من در ســن کار از هی
ــده  ــه تضمین ش ــر و ن ــه پیش بینی پذی ــا ن ــن طرح ه ــازده ای ــتند. ب ــرح (k)401 هس ــد ط ــن مانن ــة معی حق بیم
اســت )Hacker, 2007(. ســالمندان اقلیت هــا بدتریــن پوشــش ســالمندی را دارنــد. در ســال 2004، نــرخ پوشــش 
ــتان 59 درصــد  ــار 63.9 درصــد، سیاه پوس ــر سفیدپوســت غیرالتین تب ــزد و حقوق بگی ــران  م ــتگی کارگ بازنشس
ــار و سیاه پوســتان،  ــود. تفاوت هــا در پوشــش بازنشســتگی سفیدپوســتان غیرالتین تب و التین هــا 38.4 درصــد ب
ــان التین هــا و دیگــر  ــود، امــا شــکاف عظیمــی کــه می ــوع اســتخدامي آن هــا ب بیشــتر ناشــی از تفــاوت در ن
ــد.  جمعیت هــای اقلیتــی وجــود داشــت، حتــی پــس از کنتــرل شــماری از خصوصیــات کارفرمایــان، باقــی مان

1. Bimodal Distribution of Outcomes
ــزی( هســتند  ــد و بخشــی از مال ــار، تایلن ــنگاپور، میانم ــوس، س ــوج، الئ ــام، کامب ــیا )کشــورهای ویتن ــوب شــرقی آس ــل جن ــه اه 2. کســانی ک

ــان(. )مترجم
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ــاله  ــه 50 س ــی ک ــود )Copeland, 2005(. یک ســوم اقلیت های ــران صــادق ب ــورد مهاج ــژه درم ــر به وی ــن ام ای
ــد و  ــرمایه گذاری کنن ــا س ــداز ی ــا آن را پس ان ــد ت ــده ای ندارن ــی باقی مان ــع مال ــچ منب ــتند، هی ــد هس و کم درآم
پوشــش بیمــة خصــوص ایــن افــراد نیــز پاییــن و نامطمئــن اســت. ایــن معضــل بــه درآمدهــای پاییــن آن هــا 

ــع در زمــان ســالمندی مي شــود. ــه مناب اضافــه می شــود و موجــب محدودیــت دسترســی آن هــا ب
مســتمری های بازنشســتگی و پس اندازهــای ضعیــف کارگــران، برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بــرای 
ــه  ــد. در دوره ای ک ــل می کن ــتگی تبدی ــد بازنشس ــع درآم ــن منب ــه حیاتی تری ــاله ب ــا 64 س ــای 62 ت اقلیت ه
ــی از  ــش از نیم ــرد، بی ــر می ب ــه س ــد( ب ــش از موع ــن بازنشســتگی پی ــنین )س ــن س ــوار1 در ای سرپرســت خان
سرپرســتان خانــوار سفیدپوســت و سیاه پوســت، بــه همــراه کمتــر از نیمــی از التین تبارهــا و یک ســوم آســیایی-

ــد. ــب می کن ــد کس ــی درآم ــن  اجتماع ــا از تأمی آمریکایی ه

جدول 7-2: نرخ های فقر و درآمد پایین )200%> فقر( براساس نژاد و قومیت، 2006

سفیدپوستان 
)درصد(

سیاه پوستان 
)درصد(

سرخ پوستان و 
بومیان آالسکا 

)درصد(

آسیایی-آمریکایی ها 
)درصد(

التین تبارها 
)درصد(

7.022.431.811.919.4نرخ فقر، 65 ساله و بیشتر

7.522.537.78.419.6نرخ فقر، بین 62 تا 64 ساله

5.916.221.38.614.3نرخ فقر، بین 50 تا 61 ساله

32.153.861.135.152.7درآمد پایین )200%> فقر(، 65 ساله و بیشتر

22.045.849.332.043.6درآمد پایین )200%> فقر(، بین 62 تا 64 ساله

14.235.537.717.638.0درآمد پایین )200%> فقر(، بین 50 تا 61 ساله

Note. From “Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, CPS Table Creator,” by 
U.S. Census Bureau, 2007, Retrieved October 31, 2008, from http://www.census.gov/hhes/www/cpstc/cps 
table creator.html

ــی  ــا، حاک ــد آن ه ــزان کل درآم ــودن می ــد دوم و پایین ب ــع درآم ــه منب ــا ب ــم دسترســی اقلیت ه ــال ک احتم
ــد  ــن  اجتماعــی درآم ــرادی کــه از تأمی ــان آن دســته از اف ــی اســت. می ــژادی و قومیت ــدی ن از تفاوت هــای کلی
بازنشســتگی پیــش از موعــد دریافــت می کننــد، احتمــال داشــتن منبــع درآمــد از محــل بهــره و ســود ســهام 
1. Head of Household

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



بخش دوم:  آنچه در خطر است  / 135

ــر سیاه پوســتان و التین تبارهاســت )U.S. Census Bureau, 2006a(. ایــن مســئله  ــرای سفیدپوســتان دو براب ب
ــد  ــش از موع ــل، پی ــی و مکم ــع کاف ــار داشــتن مناب ــا در اختی ــد ب ــتان می توانن ــه سفیدپوس ــد ک نشــان مي ده
بازنشســته شــوند؛ درحالی کــه ســالمندان اقلیت هــا تنهــا بــه درآمــد خــود از تأمیــن  اجتماعــی متکــی هســتند.

ــال  ــود. در س ــکار می ش ــا آش ــروت خانواده ه ــژه در ث ــع، به وی ــه مناب ــی ب ــژادی در دسترس ــای ن تفاوت ه
2005، میانگیــن دارایــی خالــص خانوارهایــی کــه سرپرســت آن هــا یــک ســالمند سفیدپوســت بــود، 900.226 
دالر، امــا بــرای سیاه پوســتان تنهــا 800.37 دالر بــود. مســئلة شــوکه کننده ایــن اســت کــه ثــروت خانواده هــای 
ــای  ــروت خانواده ه ــه ث ــت؛ درحالی ک ــده اس ــت مان ــر ثاب ــال اخی ــت س ــی بیس ــت ط ــالمندان سیاه پوس س
Federal Interagency Forum on Aging-Relat-( 80 درصــد افزایــش یافتــه اســت  ســالمندان سفیدپوســت

ــروت  ــة ث ــق در زمین ــبی و مطل ــژادی نس ــای ن ــش نابرابری ه ــب افزای ــر موج ــن ام ed Statistics, 2008(. ای
خانوارهــای ســالمند شــده اســت. داده هــای مربــوط بــه سرپرســتان خانوارهــا در تمامــی ســنین، نشــان می دهــد 
دارایی هــای التین تبارهــا از سفیدپوســتان بســیار پایین تــر اســت. اگــر دارایی هــای خانگــی را نادیــده بگیریــم، 
ــرمایه ها( و  ــا و س ــدی )پس اندازه ــای نق ــزان دارایی ه ــرا می ــود؛ زی ــر می ش ــی1 دو براب ــکاف دارای ــرخ ش ن
ــر  ــیار کمت ــا بس ــتان و التین تباره ــت در plans [k]401 و IRAs( سیاه پوس ــتگی2 )عضوی ــای بازنشس دارایی ه
اســت )Orzechowski & Sepielli, 2003(؛ یعنــي ثــروت محــدود ســالمندان اقلیت هــا در دارایی هــای خانگــی 
متمرکــز اســت کــه در زمــان نیازهــای درمانــی و دیگــر مخــارج دسترســی بــه آن آســان نیســت؛ از ایــن رو اگرچه 
درآمــد و دارایی هــای ســالمندان در گذشــت زمــان افزایــش یافتــه اســت، شــکاف میــان ســالمندان سفیدپوســت و 
اقلیت هــا پابرجاســت. بخــش زیــادي از اقلیت هــا هنــوز بــرای تأمیــن هزینه هــای پایــة زندگــی تقــال می کننــد 

و تأمیــن  اجتماعــی بــرای بســیاری از آن هــا منبــع درآمــد اصلــی بــه حســاب می آیــد.

آیا تمامی سالمندان خردمند هستند؟

میــزان تحصیــالت افــراد نشــانگر مهمــی بــرای توانایــی آن هــا در کســب درآمــد و دانــش و مهــارت آن هــا 
ــش و  ــدة بازنشســتگان، داشــتن دان ــرای نســل های آین ــان ســالمندی اســت. ب ــرای زم ــی ب ــداز کاف در پس ان
مهــارت پس انــداز کافــی بســیار مهــم اســت. بازنشســتگانی کــه امــکان بهره منــدی از طرح هــای بازنشســتگی 
را نداشــته باشــند، مجبــور خواهنــد بــود بــه جــای طرح هــای مزایــای معیــن ســنتی و قابــل پیش بینــی، غالبــًا 

1. Asset-Gap Ratio
2. Pension Asset

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



136  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

بــر طرح هــای حق بیمــة معیــن )ماننــد طرح هــای )k(401( تکیــه کننــد. افــراد بــرای برنامه ریــزی ســالمندی 
خــود نیــاز بــه فراســت مالــی دارنــد کــه ایــن فراســت مالــی رابطــه ای مســتقیم بــا میــزان تحصیــالت دارد. 
ــد  ــای )k(401 دخیل ان ــاب طرح ه ــرای انتخ ــری ب ــزا در تصمیم گی ــورت مج ــل به ص ــن عوام ــردوی ای ه

.)Agnew, Szykman, Utkus, & Young, 2007(
ــالمندان  ــدی س ــی نســل های بع ــش اســت؛ یعن ــال افزای ــر در ح ــالت در نســل های جدیدت ــزان تحصی می
بهتــر می تواننــد برنامه ریــزی بهتــری بــرای بازنشســتگی داشــته باشــند. 23.9 درصــِد ســالمندان در حــال حاضــر 
موفــق بــه کســب دیپلــم نشــده اند، امــا ایــن نــرخ بــرای جمعیت هــای اقلیتــی و نــژادی بســیار بیشــتر اســت. 
ــا  ــد التین ه ــکا و 57.8 درص ــان آالس ــتان و بومی ــد سرخ پوس ــت، 44.9 درص ــالمندان سیاه پوس ــِد س 42 درص

.)U.S. Census Bureau, 2007( ــم نشــده اند ــه کســب دیپل ــق ب موف
تعــداد افــرادی کــه دیپلــم ندارنــد )12 درصــد( در نســل بعــدی ســالمندان- افــرادی کــه هم اکنــون 50 تــا 
64 ســاله هســتند-کمتر خواهــد بــود. ایــن نــرخ بــرای ســالمندان اقلیت هــا بیشــتر از نــرخ کلــی اســت، اگرچــه 
بــرای سیاه پوســتان و بــرای سرخ پوســتان و بومیــان آالســکا بهبــود داشــته اســت و بــه ترتیــب بــه 17.6 درصــد 
و 19 درصــد رســیده اســت. همچنیــن 40.9 درصــِد آمریکایی هــای التین تبــار 50 تــا 64 ســاله دیپلــم ندارنــد و 

.)U.S. Census Bureau, 2007( ایــن عــدد همچنــان بســیار بیشــتر از نــرخ کلــی اســت
بــا تشــدید نابرابری هایــی کــه ســالمندان رنگین پوســت آینــده بــا آن مواجــه خواهنــد شــد، ایــن الگوهــای 
تحصیلــی نشــان می دهــد ممکــن اســت ایــن افــراد توانایــی برنامه ریــزی مالــی درســتی بــرای ســالمندی خــود 
ــه ســالمندی  ــده ب نداشــته باشــند. انجــام کارهــای بســیار کم درآمــد از ســوي بســیاری از کســانی کــه در آین
می رســند، نشــان می دهــد بازنشســتگی پیــش از موعــد ممکــن اســت از نظــر رضایــت شــغلی و زندگــی مطلــوب 
باشــد، امــا آن هــا را در موقعیــت پرخطــر اقتصــادی قــرار مي دهــد. 44 درصــد سفیدپوســتان غیرالتین تبــار بیــن 
ــی،  ــغل های مدیریت ــار ش ــای التین تب ــتان و آمریکایی ه ــِد سیاه پوس ــا 30 درص ــتند و تنه ــاله هس ــا 61 س 50 ت
ــد  ــن شــرایط کاری را دارن ــن شــغل ها بهتری ــد )U.S. Census Bureau, 2006a(. ای تجــاری و تخصصــی دارن
ــای  ــل آمریکایی ه ــد. در مقاب ــته کننده باش ــر خس ــاغالن کمت ــی ش ــی کاری طوالن ــوند زندگ ــب می ش و موج
التین تبــاری کــه 50 تــا 61 ســاله هســتند، بیشــتر درگیــر کارهــای فرســاینده و پرخطــری از جملــه کشــاورزی، 
 Wallace, Castan˜ eda,( ــه هســتند ــد کارخان ــل و خــط تولی ــزات، حمــل و نق ساختمان ســازی، نصــب تجهی
ــت  ــاغل فعالی ــن مش ــز در ای ــتان نی ــیاری از سیاه پوس Guendelman, Padilla�Frausto, & Felt, 2007(، بس
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ــالخورده،  ــران س ــژه کارگ ــران، به وی ــا کارگ ــه در آن ه ــاغلی ک ــد )U.S. Census Bureau, 2006a(؛ مش دارن
آینــدة شــغلی ضعیفــی دارنــد و شــرایط ســخت  کاری بازنشســتگی زودهنــگام را بــرای آن هــا ضــروری می کنــد. 
همچنیــن، ریســک صدمــات جســمی حیــن کار بــرای ایــن کارگــران یــدی و یقــه آبــی زیــاد اســت و ممکــن 
اســت منجــر بــه بازنشســتگی اجبــاری شــود. احتمــال بازنشســتگی اقلیت هــای مذکــر بــه دلیــل ازکارافتادگــی، 
ــارت دیگــر، بازنشســتگی پیــش  ــه عب بیــکاری و کار در شــغل های پاره وقــت از سفیدپوســتان بیشــتر اســت. ب
ــب  ــده، اغل ــری ارائه ش ــای کارگ ــد و مزای ــام می دهن ــه انج ــی ک ــوع کارهای ــل ن ــتان به دلی ــد سفیدپوس از موع

ــد. ــه شــمار مي آی ــاری ب ــا اجب ــرای بیشــتر اقلیت ه ــه ب ــاری اســت؛ درحالی ک اختی

تأثیر افزایش حداقل سن بازنشستگی بر اقلیت ها

بــا توجــه بــه نابرابری هــای ســالمتی و اقتصــادی در نســل آینــدة ســالمندان، واضــح اســت کــه بســیاری از 
آن هــا، از 62 ســالگی نمی تواننــد بــدون برنامــة تأمیــن اجتماعــی شــرایط مناســبی بــرای زندگــی خــود فراهــم 
ــت  ــن جمعی ــه ای ــرات پیشــنهادی ب ــم تغیی ــی، و ه ــن اجتماع ــی تأمی ــرا هــم خط مشــی های کنون ــد؛ زی کنن

ــاند. ــیب می رس آس
براســاس ســاختارهای کنونــی، افــرادی کــه در 62 ســالگی بازنشســته می شــوند، بــه انــدازة افــراد بازنشســته 
در ســن عــادی مزایــای مادام العمــر دریافــت می کننــد. از آنجــا کــه مبلــغ کامــل ایــن مزایــای مادام العمــر طــی 
ســال ها پرداخــت می شــود، مزایــای ماهیانــه بــرای بازنشســتگان پیــش از موعــد کــم خواهــد بــود. از آنجــا کــه 
ســن عــادی بازنشســتگی به تدریــج در حــال افزایــش اســت، طبــق قانــون کنونــی )کــه قــرار اســت تــا ســال 
2022 به طــور کامــل اجــرا شــود( افــرادی کــه پیــش از موعــد بازنشســته می شــوند، مزایــای ماهیانــه ای کمتــر 
از همیشــه دریافــت خواهنــد کــرد. زمانــی کــه مزایــای کامــل در 65 ســالگی پرداخــت شــود، افــرادی کــه در 62 
ــه دریافــت کننــد. در صــورت افزایــش  ســالگی بازنشســته شــوند، می تواننــد 80 درصــد مبلــغ کامــل را ماهیان
Haverstick, Sapozh�( 67 ســال، آن هــا 70 درصــد مبلــغ کامــل را ماهیانــه دریافــت می کننــد  بازنشســتگی بــه

ــا  ــاد، ی ــای زی ــا پس اندازه ــاال، ی ــزان مســتمری بســیار ب ــه می ــرادی ک nikov, Triest, & Zhivan, 2007(. اف
ــران  ــد و نگ ــته کنن ــد بازنشس ــش از موع ــود را پی ــاری خ ــورت اختی ــد به ص ــد، می توانن ــای کالن دارن دارایی ه
 Favreault,( ــد ــن منابعــی دسترســی ندارن ــه چنی ــا ب کســری ناشــی از آن نباشــند. بیشــتر ســالمندان اقلیت ه
ــتگی  ــة بازنشس ــا درنتیج ــری پرداخت ه ــل، کس ــن  دلی ــه ای Mermin, Steuerle, & Murphy, 2007( و ب
پیش ازموعــد، تأثیــر مخربــی بــر آن هــا خواهــد گذاشــت. پیشــنهاد افزایــش ســن بازنشســتگی پیــش از موعــد 
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بــه 65 ســال نیــز بــه همیــن شــکل بــر ســالمندان اقلیت هــا کــه احتمــااًل دلیــل تــرک شــغل آن هــا معضــالت 
ســالمتی بــوده و کمتــر بــه دیگــر منابــع مالــی دسترســی دارنــد تأثیرگــذار خواهــد بــود.

در برنامه ریــزی بــرای تغییــر نظــام تأمیــن اجتماعــی، بایــد مســائل بنیادینــی را در نظــر گرفــت کــه نیــاز 
بــه توجــه بیشــتر دارد. اولیــن مســئله کفایــت اســت. اگرچــه تأمیــن  اجتماعــی به مثابــه تنهــا منبــع درآمــد در 
ســالمندی طراحــی نشــده اســت، بــرای بســیاری از افــراد ایــن اتفــاق رخ داده اســت. حــدود یک ســوم ســالمندان 
ــران  ــرای کارگ ــی ب ــن اجتماع ــد. تأمی ــی کســب می کنن ــن  اجتماع ــود را از تأمی ــد خ ــش از 90 درصــد درآم بی
کم دســتمزد و همسرانشــان، در مقایســه بــا کارگرانــی کــه دســتمزد بیشــتري دریافــت می کننــد، در ســن عــادی 
بازنشســتگی درصــد باالتــری از درآمــد پیــش از بازنشســتگی را جایگزیــن می کنــد؛ 54 درصــد در مقایســه بــا 28 
درصــد )Social Security Administration, 2007b(. در ایــن میــان، راه حلــي بــرای مشــکل کاهش مســتمری 
درنتیجــة افزایــش ســن عــادی بازنشســتگی، افزایــش نــرخ جایگزینــی بــرای کم دســتمزدترین کارگــران اســت. 
راه حــل دیگــر، تعییــن اســتحقاق دریافــت مزایــای کامــل بازنشســتگی براســاس تعــداد ســال های کاری و نــه 
ــن  ــری تعیی ــه بازنشســتگی پیــش از موعــد براســاس ســابقة کار کمت ــراد اســت؛ به طوری ک براســاس ســن اف
شــود. از آنجــا کــه کارگــران یــدی و کم دســتمزد زودتــر از دیگــر کارگــران وارد نیــروی کار می شــوند، زودتــر 
ــوم  ــل س ــوند )Haverstick, Sapozhnikov, Triest,&Zhican, 2007(. راه ح ــا مي ش ــت مزای ــتحق دریاف مس
ــا  ــاال باشــد ت ــه حــدی ب ــن شــود و ب ــاره تعیی ــن اجتماعــی دوب ــة تأمی ــای برنام ــل مزای ــن اســت کــه حداق ای
ــت  ــد )Favreault, Mermin, Steuerle, & Murphy, 2007(. کفای ــن کن ــی را تضمی ــد بازنشســتگی کاف درآم
درآمــد، هــدف اصلــی تغییراتــی اســت کــه در بــاال ذکــر شــد. بــرای برآورده کــردن اهــداف دیگــر، ماننــد کفایــت 
تأمین مالــی می تــوان از شــیوه هایی اســتفاده کــرد کــه برخــالف رویکردهــای کنونــی از کفایــت مزایــا حمایــت 
ــه  ــد. هرگون ــش می دهن ــی کاه ــود تأمین مال ــور بهب ــا را به منظ ــت  مزای ــی کفای ــای کنون ــد. رویکرده می کنن
تغییــر سیاســت کــه موجــب بهبــود کفایــت مزایــای تأمیــن  اجتماعــی بــرای کم دســتمزدترین کارگــران شــود، 

امنیــت درآمــد را بــرای ســالمندان اقلیت هــا بهبــود خواهــد داد.
دومیــن مســئلة بســیار مهــم برابــری اســت )Sen, 2003; Estes & Wallace, 2006(. نرخ هــای جایگزینــی 
متفــاوت، تبلــور ایــدة برابــری اســت؛ جایــی کــه در آن افــراد تواناتــر مســئولیت مالــی بیشــتری از فقیرتریــن 
اعضــای جامعــه عهــده دار می شــوند، امــا معمــواًل توصیه هــای سیاســی براســاس وضعیــت ســالمندان »متوســط« 
ارائــه می شــود. پیامدهــای بازتوزیعــی نیــز بــرای گروه هایــی کــه از نابرابــری درآمــدی یــا قومی/نــژادی رنــج 
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ــا  ــه م ــه داری در جامع ــالت، اشــتغال و خان ــا هنگامــی کــه تحصی ــه مي شــود. ت ــر در نظــر گرفت ــد کمت می برن
ــژاد قشــربندی می شــود، بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه سیاســت ها، امنیــت درآمــد  ــا ن براســاس قومیــت ی

ــد. ــر نکن ــژادی و قومیتــی را بدت اقلیت هــای ن
آخریــن مســئلة بســیار مهــم درمــورد اصالحــات تأمیــن  اجتماعــی، تغییرنکــردن رویــة توزیــع ریســک مالــی 
ــدة  ــر عه ــی پرداخت بدهــی ب ــال حاضــر، ریســک ســرمایه گذاری و ریســک توانای ــن نظــام اســت. در ح در ای
دولــت اســت )Estes, 2001(. ایــن امــر ریســک را جمعــی می کنــد تــا افــراد و خانواده هایشــان از نوســان های 
بــازار، برنامه ریــزی ضعیــف بازنشســتگی و حــوادث غیرمترقبــة زندگــی؛ ماننــد مــرگ زودرس محفــوظ بماننــد. 
افزایــش ســن بازنشســتگی پیش ازموعــد، موجــب انتقــال بیشــتر ریســک های امنیــت اقتصــادی بــه اوایــل دهــة 
ــر آزمــون  ــراد می شــود. از آنجــا کــه پرداخــت حمایتــی مکمــلSSI( 1(-برنامــه ای مبتنــی ب هفتــم زندگــی اف
وســع بــرای ســالمندان کم درآمد-تــا 65 ســالگی موجــود نیســت، هیــچ تــور ایمنــی اجتماعــی بــرای کمــک بــه 
افــرادی کــه بــه دالیــل فیزیکــی یــا مشــکالت در بــازار کار به راحتــی قــادر بــه کار نیســتند، یــا شــرایط الزم را 

بــرای دریافــت مزایــای ازکارافتادگــی تأمیــن  اجتماعــی ندارنــد وجــود نــدارد.
از آنجــا کــه ســالمندی فرزنــدان نســل بیش زایــی موجــب گوناگونــی در جمعیــت ســالمند ســال های آتــی 
ــتگی  ــال های بازنشس ــی در س ــدی کاف ــظ درآم ــکل حف ــا مش ــواره ب ــت هم ــات رنگین پوس ــود، اجتماع می ش
ــات  ــای اجتماع ــیاری از اعض ــد بس ــان درآم ــی بنی ــن  اجتماع ــد. تأمی ــد ش ــه رو خواهن ــگام )65-62( روب زودهن
ــرات  ــش خط ــب افزای ــاً موج ــد اساس ــش از موع ــتگی پی ــن بازنشس ــر انداخت ــه تأخی ــت و ب ــت اس رنگین پوس

اقتصــادی خانواده هــای آن جوامــع می شــود.

1. Supplemental Security Income
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پرسش هایی برای بحث

ــالمندان  ــت و س ــالمندان سفیدپوس ــان س ــالت می ــروت و تحصی ــد، ث ــالمت، درآم ــا در س 1. نابرابری ه
ــود دارد؟ ــا وج ــان« اقلیت ه ــی »می ــه تفاوت های ــد. چ ــان کنی ــت را بی اقلی

ــرای  ــل ســن ب ــی، حداق ــه زندگ ــد ب ــش امی ــل افزای ــد به دلی 2. برخــی سیاســت گذاران پیشــنهاد داده ان
دریافــت مزایــای بازنشســتگی تأمیــن  اجتماعــی افزایــش یابــد. نویســندگان از چــه شــواهدی به منظــور 

نشــان دادن عواقــب منفــی ایــن تغییــر بــرای ســالمندان اقلیــت اســتفاده کردنــد؟
3. از دیــدگاه واالس و ویــا، تحصیــالت نه تنهــا بــا درآمــد، بلکــه بــا فراســت مالــی نیــز مرتبــط اســت. 
ــر  ــه نابرابری هــا در میــزان تحصیــالت میــان ســالمندان سفیدپوســت و اقلیت هــا، تأکیــد ب ــا توجــه ب ب
طرح هــای حق بیمــة معیــن یــا اصالحاتــی کــه منجــر بــه خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی می شــود، 

ــذارد؟ ــر مي گ ــا تأثی ــر ســالمندان اقلیت ه ــه ب چگون
4. از دیــدگاه نویســندگان بایــد هنــگام تغییــر نظــام تأمیــن  اجتماعــی، اصــول کفایــت، برابــری و توزیــع 
ــی را  ــول اساس ــن اص ــه ای ــد ک ــنهاد می دهی ــی را پیش ــه تغییرات ــما چ ــت. ش ــر گرف ــک را در نظ ریس
ــد؟ ــته باش ــر داش ــد، در نظ ــا می پردازن ــالمندان اقلیت ه ــکالت س ــی مش ــه بررس ــه ب ــی ک ــژه زمان به وی
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8. کیفیت زندگی اجتماعات رنگین پوست
ای. پرسیل استنفورد1، دانا ال. یی2 و ادگار ای. ریواس3

از ســال 2000، تقاضــا بــرای خصوصی ســازی برنامه هــای عمومــی، تعهــد کشــور مــا نســبت بــه ایــن ایــده 
ــرار  ــش ق ــا هم نســالن خوی ــد، در ســفری مشــترک ب ــرد: هرکــس در اینجــا زندگــی می کن ــر ســؤال بُ را زی
ــی  ــت  مال ــی و امنی ــای درمان ــی مراقبت ه ــش کاف ــت، پوش ــتگی  راح ــا بازنشس ــة آن ه ــدف هم ــه ه دارد ک
اســت. ایــن فصــل چشــم انداز تبــادل اجتماعــی4 )یعنــی انتقــال منابــع عمومــی( را شــرح می دهــد کــه بنیــان 

ــت. ــت اس ــالمندان رنگین پوس ــژه س ــالمندان، به وی ــی س ــی تمام ــر زندگ ــذار ب ــت های تأثیر گ سیاس

قرارداد اجتماعی

ــه  ــه چگون ــم ک ــد دریابی ــذارد. بای ــر مي گ ــا تأثی ــر روزة م ــالت ه ــر تعام ــده  ب ــور فزاین ــی به ط ــاد جهان اقتص
ممکــن اســت مفروضــاِت راجــع بــه تبــادل اجتماعــی- کــه شــالودة قــرارداد اجتماعــی در ایاالت متحده اســت- 
متفــاوت باشــند و چگونــه ممکــن اســت کــه هنجارهــای ســایر جوامــع، واکنــش مــا بــه ایاالت متحــده ای را 
کــه به طــور فزاینــده متنوع تــر می شــود تقویــت کنــد. در راســتای اهــداف ایــن بحــث »قــرارداد اجتماعــی« 

.)Social Contract, 2008( را توافقــی میــان اعضــای اجتمــاع و رهبــران آن هــا تعریــف می کنیــم
عوامــل متفــاوت جمعیت شــناختی نشــان می دهنــد کــه چگونــه نیازهــای ســالمندان رنگین پوســت و دیگــر 
اقشــار آســیب پذیر همچنــان اثربخشــی سیاســت ها و عملکردهــای تبــادِل توزیعــی را در کشــور مــا بــه چالــش 
خواهنــد کشــید و بنابرایــن بــر کیفیــت زندگــی همــة مــا تأثیرگــذار خواهنــد بــود. در ســال 2010، 13 درصــد 
ــا ســال  ــود. ت ــود و 2 درصــد نیــز 85 ســاله و بیشــتر خواهنــد ب جمعیــت کشــور 65 ســاله و بیشــتر خواهنــد ب
2050، پیش بینی هــای فــوق بــه ترتیــب بــه 21 درصــد و 5 درصــد خواهــد رســید. ایــن ارقــام نشــان می دهــد 
سالمندشــدن گــروه ســنی بیش زایــی )متولــدان 1964- 1946(، جمعیــت ســالمندان را تقریبــاً دوبرابــر خواهــد 

کــرد.
در ســال 2010، 14 درصــد کســانی کــه 65 ســاله و بیشــتر هســتند و 11 درصــد کســانی که 85 ســاله و بیشــتر 
ــالمندان  ــداد س ــه تع ــد ک ــرای ســال 2015 نشــان می دهن ــا ب ــود. پیش بینی ه ــد ب هســتند، رنگین پوســت خواهن

1. E. Percil Stanford
2. Donna L. Yee
3. Edgar E. Rivas
4. Social Exchanges
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رنگین پوســت بــه 15 درصــد کســانی کــه 65 ســاله و بیشــتر هســتند و 12 درصــد کســانی کــه 85 ســاله و بیشــتر 
ــش  ــال از افزای ــن ح ــا ای ــت، ب ــدودی اس ــیار مح ــی بس ــرای دورة زمان ــا ب ــن پیش بینی ه ــد. ای ــتند می رس هس
ــرای سیاســت گذاری و اجــرای سیاســت ها پیــش  ــی ب ــر می دهــد و چالش های ــروه ســالمندان خب ــن گ شــدت ای

.)U.S. Census Bureau, 2004( ــر کیفیــت زندگــی ســالمندان رنگین پوســت تأثیرگــذار اســت می کشــدکه ب
در قــرارداد اجتماعــی  کــه در ایاالت متحــده وجــود دارد، بخــش عمومــی )دولــت( بــرای فراهم کــردن یــک 
تــور ایمنــی می کوشــد تــا از شــهروندان در مقابــل فقیرشــدن حمایــت کنــد. بســیاری از شــهروندان بــاور دارنــد 
ــود دارد  ــاور وج ــن ب ــي ای ــت. گاه ــرده اس ــم ک ــدی را فراه ــاعدت های بیش ازح ــز مس ــون نی ــت هم اکن دول
کــه دولــت نبایــد از افــراد حمایــت کنــد و آن هــا بایــد کامــاًل متکــی بــه خویــش باشــند؛ بــا ایــن حــال، اینکــه 
ــتند  ــه ای هس ــاً به گون ــع ذات ــرا جوام ــت؛ زی ــر اس ــدرت امکان پذی ــد، به ن ــش باش ــه خوی ــی ب ــا متک ــی تنه کس
کــه افــراد بایــد در آن هــا وابســتگی متقابــل داشــته باشــند تــا بهــره وری و امــکان بقــای همگانــی را افزایــش 
دهنــد. می تــوان چنیــن بحــث کــرد کــه در جامعــه بســیاری از کــودکان، ســالمندان و افــراد ازکارافتــاده بیــش 
از دیگــران وابســتگی متقابــل دارنــد و کمتــر از آن هــا بــه خویشــتن متکی انــد. اینکــه افــراد چقــدر بــه دیگــران 
وابســتگی متقابــل دارنــد یــا چقــدر مســتقل هســتند، بــر نقش تبــادل اجتماعــی در بنیــان قــرارداد اجتماعــی تأثیر 

ــی. ــی و عموم ــع خصوص ــة مناب ــتفاده کردن و مطالب ــژه در اس ــذارد؛ به وی می گ
ــه به ِشــکلي  ــد ک ــه می بین ــرد و جامع ــان ف ــره ای می ــی را مذاک ــرارداد اجتماعــی آمریکای ــج1 ق ــاد هریتی بنی
ــود  ــی خ ــر از زندگ ــی جدایی ناپذی ــا را بخش ــراد آن ه ــه اف ــت ک ــی اس ــی مبتن ــر نهادهای ــتحکم ب ــیار مس بس
ــر  ــده عادالنه ت ــرای نســل های آین ــدار و ب ــت را به طــور مناســبی محــدود و پای ــن نقــش دول ــد. همچنی می دانن
ــار محافظــه کاری دلســوزانه2  ــی را در بافت ــرارداد اجتماع ــادگی ق ــر به س ــد )Butler, 2007(. موضــع باتل می بینن

ــد: ــرار می ده ق

ــه کمــک  مــن رویکــرد و فلســفه ام را محافظــه کاری دلســوزانه می نامــم. ایــن رویکــرد نســبت ب
ــر مســئولیت پذیری و  ــد ب ــه تأکی ــر آینــده دلســوز اســت. نســبت ب ــرای شــهروندان فقی ــه ب فعاالن
نتایــج دلســوز اســت و بــا ایــن رویکــرد ســودمند، در زندگــی افــراد تفاوتــی واقعــی ایجــاد خواهیــم 

.)President George W. Bush, Press Release, 2007( کــرد

1. Heritage Foundation
ــر اســتفاده از روش هــا و  ــا دلســوزانه فلســفه ای سیاســی اســت کــه ب Compassionate Conservatism .2: محافظــه کاری مشــفقانه ی
مفاهیــم ســنتی محافظــه کاری بــرای تقویــت رفــاه عمومــی جامعــه تأکیــد دارد، Doug Wead مــورخ و سیاســتمدار آمریکایــی را بانــی ایــن 

ــان(. ــت )مترجم ــوزانه می دانس ــود را محافظه کاریِ دلس ــی خ ــدگاه سیاس ــز دی ــوش نی ــورج ب ــد. ج ــالح می دانن اصط
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ــه نظــر می رســد سیاســت های حاصــل از فلســفة محافظــه کاری دلســوزانه، آرمان هــای  ــن ب ــا وجــود ای ب
متناقضــی دارد؛ بــرای نمونــه جــان گیمــن1 در کتــاب خــود تشــریح قــرارداد اجتماعــی: خصوصی ســازی مدیکــر 
ــا  ــر ب ــة مدیک ــازی برنام ــرای خصوصی س ــته ب ــال گذش ــي س ــای س ــه تالش ه ــد ک ــنهاد می کن )2006( پیش
دیدگاهــی تاریخــی بررســی شــوند. برخــی اســتدالل کرده انــد کــه اجــرای بخــش D برنامــة مدیکــر در ســال 
ــران مدیکــر طــی  ــد کــه مزایابگی ــی می گوی ــود و گیمــن از معضالت 2003 گامــی به ســوی خصوصی ســازی ب
ــزوم  ــی و ل ــة اجتماع ــی بیم ــخة اصل ــه نس ــد ب ــد. او از تعه ــه کردن ــر تجرب ــای مدیک ــازی طرح ه خصوصی س
بازســازی آن دفــاع می کنــد، کــه ایــن برنامــه پیش تــر مبتنــی بــر آن بــود و ایــن نســخة اصلــی را قــراردادی 

ــد. اجتماعــی میــان دولــت و مزایابگیــران مدیکــر می دان
ــالمندان  ــی س ــی در زندگ ــرارداد اجتماع ــش ق ــه نق ــع ب ــود راج ــل خ ــز در تحلی ــون2 )1992( نی ــا مدیس آن
ارائــة مراقبت هــای بلندمــدت بــرای ســالمندان  آمریکایی-آفریقایــی، بــه مســئولیت پذیری دولــت در 
ــه ســه محدودیــت  ــد. آســیب عملکــردی ب سیاه پوســت توجــه مي کنــد کــه از نظــر عملکــردی آســیب دیده ان
ــد جابه جایــی از تخت خــواب، حمام کــردن، غذاخــوردن،  ــا بیشــتر در زندگــی روزمــره اشــاره دارد؛ مانن ــی ی عمل
لباس پوشــیدن و حرکت کــردن. مدیســون نظریــة مــدرن قــرارداد اجتماعــی را مبنــای اســتدالل خویــش قــرار 
می دهــد کــه امــکان فهــم روابــط مبتنــی بــر وابســتگی متقابــل میــان دولــت، جامعــه و فــرد را فراهــم می کنــد. 
وي عدالــت اجتماعــی را مفهومــی می دانــد کــه شــامل بازتوزیــع ثــروت اســت؛ زیــرا تمامــی مــردم دسترســی 
ــه اگرچــه  ــد ک ــاب او نشــان می ده ــورد اســتفاده در کت ــای م ــد. داده ه ــا ندارن ــع و فرصت ه ــه مناب یکســانی ب
احتمــال بیشــتری دارد ســالمندان سیاه پوســت به دلیــل نیــاز بــه مراقبــت بلندمــدت بــا ریســک مواجــه شــوند، 
کمتــر ممکــن اســت منابعــی شــخصی بــرای پرداخت کــردن پــول در ازای رفــع ریســک داشــته باشــند؛ بنابرایــن 
ــرای  ــد ب ــه بای ــه اســت ک ــرش شــکل گرفت ــن پذی ــه ای ــد. اگرچ ــده بگیرن ــش را نادی ــای خوی ــد نیازه مجبورن
ســالمندان دارای آســیب عملکــردی کــه امــکان مراقبــت از خویــش را ندارنــد مســاعدت عمومــی وجــود داشــته 
باشــد، درمــورد ماهیــت و میــزان ایــن مســاعدت توافقــی شــکل نگرفتــه اســت. حمایت هــای بخــش خصوصــی 
ــد.  ــد از پــس هزینه هــای آن برآین ــی و ســایر ســالمندانی اســت کــه بتوانن ــرای آمریکایی هــای آفریقای تنهــا ب
مدیســون نتیجــه می گیــرد آن هــا بــرای تضمیــن حقــوق خــود تحــت ایــن قــرارداد اجتماعــی بــه دولــت فــدرال 

وابســته اند.

1. John Geyman
2. Anna Madison
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اگرچــه ایــن مثال هــا نشــان دهنده اتفاق نظــر دربــاره تعریــف نقــش قــرارداد اجتماعــی اســت، امــا درمــورد 
ــود دارد.  ــری وج ــق نظــر کمت ــد، تواف ــم کن ــی فراه ــی کاالی عموم ــه میزان ــه چ ــد ب ــرارداد بای ــن ق ــه ای اینک
سیاســت های عمومــی مــا به طــور تاریخــی نوســانی آونگــی داشــته اســت؛ از فراهم کــردن کاالهــای عمومــی 
ــای  ــرژی خانه ه ــاعدت ان ــة مس ــالمند، برنام ــای س ــون آمریکایی ه ــر، قان ــی، مدیک ــن اجتماع ــة تأمی )برنام
کم درآمدهــا1 و...( تــا عقب نشســتن از مســاعدت عمومــی و محدودکــردن آن )اصــالح نظــام رفــاه، برنامه هــای 
ــی و...(. بســیاری از ســالمندان  ــی، خصوصی ســازی برنامه هــای عموم ــن مال ــی نشــده و منتظــر تأمی تأمین مال
رنگین پوســت کــه بــرای بقــا بــه ایــن مســاعدت ها وابســته اند، گویــی در میــان آتش بــاران جنــگ دائمــی بیــن 
سیاســتمداران و شــرکت ها دربــارة تعییــن تعــادل مناســب قــرارداد اجتماعــی گرفتــار شــده اند. در هــر حــال ایــن 
امــر نامشــخص باقــی می مانــد کــه آیــا ایــن پرداخت هــای اســتحقاقی، اشــکالی از تعهــد اقتضایــی دربــارة بــه 
اشــتراک گذاری یــا تبــادل منابــع اســت یــا نوعــی تعهــدی نهــادی مبتنــی بــر هنجارهــای مســتقر اســت کــه 

ــد. ــرارداد اجتماعی ان ــک ق ی

 الگوهای تبادل بازتوزیعی

ــخص  ــای مش ــرای برنامه ه ــه ب ــردن بودج ــه فراهم ک ــع ب ــی راج ــدات قانون ــتحقاقی، تعه ــای اس پرداخت ه
ــن  ــد، ای ــد قانون گــذاری معیارهــای واجــد شرایط شــدن را مشــخص می کن ــق فراین هســتند. مجلــس از طری
ــن برنامه هــا دسترســی داشــته باشــند. ســن و  ــه ای ــد ب ــد کــه چــه کســانی می توانن ــن می کنن معیارهــا تعیی
وضعیــت درآمــد دو مثــال مهــم معیارهــای واجدشــرایط شــدن هســتند کــه بــا قانــون آمریکایی هــای ســالمند 

بــرای برنامــة خدمــات اشــتغال جامعــة ســالمندان2 تصویــب شــده اند.
از دیــدگاه گیســت3 )2007(، نظــام رفــاه اجتماعــی مــا دو برنامــه دارد: برنامه هــای »پرداخــت اســتحقاقی« 
ــب  ــه کمــک بودجــة فــدرال و در قال و برنامه هــای »مخــارج مالیاتــی«. برنامه هــای »پرداخــت اســتحقاقی« ب
ــرای افــراد شــهروند  برنامه هایــی ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی، مدیکــر و مدیکیــد، مزایــای مســتقیمی را ب
فراهــم می کننــد. اگرچــه برنامه هــای پرداخــت اســتحقاقی هســتند کــه به طــور ســنتی دولــت رفــاه را شــکل 
می دهنــد، گیســت ایــن ایــده را به گونــه ای بســط داد کــه شــامل نــوع دوم )برنامه هــای مخــارج مالیاتــی( نیــز 
شــد. در ایــن نــوع، مزایــای  مالــی در قالــب تخفیف هــای مالیاتــی و درآمــد معــاف از مالیــات بــه افــراد تعلــق 

1. Low Income Home Energy Assistance Program
2. Senior Community Service Employment Program
3. Gist
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ــکن.1  ــود وام مس ــای س ــی در پرداخت ه ــف مالیات ــا تخفی ــتیبان ی ــان کارفرما-پش ــة درم ــد بیم ــرد؛ مانن می گی
ــای  ــر از مزای ــیار عادالنه ت ــتحقاقی بس ــت اس ــای پرداخ ــای برنامه ه ــی مزای ــه به طورکل ــت ک ــت دریاف گیس
برنامه هــای مخــارج مالیاتــی توزیــع شــده اند. حتــی بــا اینکــه برنامه هــای پرداخــت اســتحقاقی به طورگســترده  
طبقــة متوســط را منتفــع مي کننــد، بیــش از برنامه هــای مربــوط بــه مالیــات نیازمنــدان را هــدف گرفته انــد. از 
دیــدگاه او، برنامه هــای پرداخــت اســتحقاقی ممکــن اســت بیشــتر بــه محبوبیــت قــرارداد اجتماعــی ای بینجامنــد 
ــه  ــن حــال دسترســی ب ــا ای ــرار اســت؛ ب ــة متوســط برق ــد و طبق ــراد کم درآم ــا اف ــدرال ب ــت ف ــان دول ــه می ک
ــا فرایندهــای تخصیــص محــدود شــود.  ــس ی پرداخت هــای اســتحقاقی ممکــن اســت به وســیلة مجــوز مجل
ــة  ــاص بودج ــئول اختص ــس مس ــود. مجل ــص داده می ش ــه تخصی ــده بودج ــن مجوزدهن ــرای قوانی ــرای اج ب
فــدرال بــه برنامه هاســت کــه شــامل تمــام برنامه هــای پرداخــت اســتحقاقی مي شــود. مثــال روشــنی از اینکــه 
چگونــه انفعــال مجلــس بــر یــک برنامــة پرداخــت اســتحقاقی تأثیــر می گــذارد، تصویب نشــدن دوبــارة برنامــة 
خدمــات درمانــی سرخپوســتان2 اســت کــه اکنــون شــش ســال اســت بازتصویــب آن بــه تعویــق افتــاده اســت. 
درنتیجــة ایــن انفعــال مجلــس، بودجــه و قابلیــت برنامــة خدمــات درمانــی سرخپوســتان بــرای انجــام مأموریتش 

ــت. ــده اس ــف ش ــال تضعی سال به س
ــا به نوعــی در  ــا برنامــه ای کــه در جهــت خیــر عمومــی قــرار دارد، در قالــب قــرارداد اجتماعــی اســت ی آی
قالــب تبــادل داوطلبانــة منابــع اســت. در ســاده ترین شــکل نظریــة تبــادل، فــرض مي شــود کــه تبــادل دوســویة 
ــادل بازتوزیعــی  ــن اســت کــه تب ــر ای ــز فــرض ب ــن شــکل نی ــا خدمــات رخ می دهــد. در پیچیده تری کاالهــا ی
سیاســی میــان داراهــا و ندارهــا رخ می دهــد. اگرچــه، چــون بســیاری از ســالمندان در موقعیــت مبادلــة تمامــی 
کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان فقیــر نیســتند، ممکــن اســت مــا در عصــر حاضــر تبادل هــای متقابــل 
ــان  ــا در می ــی ی ــک دورة زندگ ــی ی ــت ط ــن اس ــل ممک ــای متقاب ــا تبادل ه ــم، ام ــل ها را نپذیری ــان نس می
نســل ها »اعتبــار« داشــته باشــد. شــاید میــزان تعــادل در ایــن تبادل هــا متغیــر باشــد و هنگامــی کــه انســجام 
خانــواده و رخدادهــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی موجــب عــدم قطعیــت یــا شکســت در ایفــای تعهــدات 
ــا  ــه آی ــد ک ــش می کش ــش را پی ــن پرس ــا ای ــن اختالل ه ــند. ای ــل باش ــر متقاب ــا کمت ــوند، تبادل ه ــادل  ش تب
چنیــن تبادل هــای متقابلــی بــرای بــرآوردن نیازهــای بســیاری از کــودکان، ســالمندان یــا افــراد ازکارافتــاده در 

ــه؟ ــا ن ــتند ی ــکا هس ــا قابل ات خانواده ه

1. Mortgage Interest
2. Indian Health Service )IHS)
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ــده می شــود، شــکلی از  ــه کــه امــروزه در جوامــع مــدرن صنعتی شــده فهمی ــا، آن گون ــرارداد اجتماعــی م ق
تبــادل بازتوزیعــی اســت. دولــت از همــگان در جامعــه مالیات ســتانی می کنــد. ایــن مالیات هــای گردآوری شــده 
می توانــد بــه شــکل کاال و خدمــات میــان نیازمنــدان بازتوزیــع شــود. خدمــات اجتماعــی و نظام هــای مراقبــت 
درمانــی مــا تــا حــدودی بــر الگــوی تبــادل بازتوزیعــی مبتنــی اســت؛ زیــرا بــه وســیلة مالیات هــای پرداختــی 
ــد  ــد گردن ــا بهره من ــن نظام ه ــای ای ــهروندان از مزای ــه آن ش ــوند، چ ــت می ش ــهروندان حمای ــام ش ــط تم توس
و چــه خیــر. تــالش بــرای ترویــج ایــن بــاور در شــهروندان کــه آن هــا بــرای همیشــه توانــا و ســرزنده باقــی 
خواهنــد مانــد )کاهــِش ریســک آســیب های جســمی و بیماری هــای مزمــن بــه حــِد صفــر( و تقویــِت رویــاِی 
طبقــة متوســط )بازنشســتگی بــدون کمــک دولــت( تهدیــدی اســت کــه ارزش هــای متقابلــی را کــه قــرارداد 
اجتماعــی بــر آن هــا مبتنــی اســت تضعیــف می کنــد. مــا ]درنتیجــة ترویــج بــاور یادشــده[ ریســک بازگشــت بــه 
نظــام پیشــاصنعتِی مشــارکت خیریــه ای داوطلبانــه و هنجارهــای اســتقالل و خوداتکایــی کامــل افــراد را پدیــد 

می آوریــم.

بافتار تاریخی

هنگامــی کــه فرانکلیــن د. روزولــت در ســال 1935 قانــون تأمیــن  اجتماعــی را امضــا کــرد، ایــن قانــون نوعــی 
بیمــة اجتماعــی بــود کــه می خواســت افــراد ســالمند را از ســقوط بــه گــرداب فقــر- آن گونــه کــه در طــول دورة 
رکــود بــزرگ تجربــه شــد – نجــات دهــد. ایــن برنامــه، بــا گذشــت زمــان، بــه منبــع اصلــی درآمد بازنشســتگی 
بــرای بســیاری از افــراد بــدل شــد. اگرچــه از ابتــدا قــرار نبــود این گونــه شــود. ایــن درک اشــتباه بعضــی از 
ــه بحــِث  ــد بازنشســتگی اســت، منجــر ب ــن اجتماعــی یــک طــرح درآم ــة تأمی ــد برنام ــردم کــه می پندارن م
خصوصی ســازی ایــن برنامــه شــده اســت. بــه بــاور طرفــداران بــازار آزاد، بــازار بهتریــن منافــِع افــراد را فراهــم 
می کنــد، آن هــا پرداخــت مالیــات برنامــة تأمیــن اجتماعــی را به مثابــه منحرف کــردن بخشــی از درآمــد افــراد 

در مســیری کــه کمتــر از ســرمایه گذاری در بــازار آزاد مفیــد اســت تلقــی می کننــد.
در ســال 2005، رئیس جمهــور بــوش مجلــس را بــه بررســی گزینه هایــی بــرای کمــک بــه حفــظ قــدرت 
ــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بلندمــدت ترغیــب کــرد. یکــی از گزینه هایــی کــه او از آن دفــاع می کــرد،   مال
ــفانه  ــد. متأس ــده بودن ــی ش ــراد تأمین مال ــارکت اف ــی مش ــه ط ــود ک ــی ب ــِی صندوق های ــازِی جزئ خصوصی س
ــرد »ســرمایه گذار« دانــش  ــد کــه ف ــن نمی کن ــن اجتماعــی تضمی ــرای خصوصی ســازی برنامــة تأمی تــالش ب
ابتدایــی الزم بــرای ســرمایه گذاری یــا قابلیــت تصمیم گیری هــای عاقالنــه در ســرمایه گذاری را داشــته باشــد، 
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یــا از مــوج تغییــرات اقتصــادی آســیب نبینــد؛ بنابرایــن در شــرایطی کــه روندهــای بــازار ســهام، ماننــد همیشــه، 
ــژه در  ــر و تنگدســتی می شــود؛ به وی ــن دارد، خصوصی ســازی زمینه ســاز فق ــاال و پایی ــود، ب ــق و رک ــان رون می
مــورد ســالمندان رنگین پوســت کــه معمــواًل از منابــع الزم بــرای داشــتن بازنشســتگی موفقیت آمیــز بهره منــد 
نیســتند؛ زیــرا احتمــال بیشــتری دارد کــه در آمــوزش و مســکن ســرمایه گذاری کننــد؛ بنابرایــن آن هــا به طــور 
بالقــوه آســیب پذیر هســتند و ممکــن اســت در شــرایطی کــه افــراد مســئول ســرمایه گذاری های خــود باشــند 

دچــار رنــج و مصیبــت شــوند.
یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای پیــِش روی ایــن کشــور در هنــگام »رخ نمــودِن« تغییــرات جامعــة رو بــه 
ــه ســالمندان اســت. سیاســت حاضــر حکــم می کنــد برنامه هــای  ســالمندی، الگوهــای موجــود خدمت دهــی ب
مــا ارائه دهنــدة بیشــترین خدمــات باشــد؛ یعنــی قابلیــت ارائــة طیــف وســیعی از خدمــات متنــوع را داشــته باشــد؛ 
بــرای نمونــه هنگامــی کــه در ســال 1965 قانــون مدیکــر تصویــب شــد، تمــام چیــزی کــه از آن انتظــار می رفت، 
دسترســی بــه دکترهــا و بیمارســتان ها بــرای درمــان بــود. بــا گذشــت زمــان، ایــن برنامــه گســترش یافــت و 
دسترســی محــدود مراکــز پرســتاری، خدمــات پزشــکی و پرســتاری، آزمایش هــای تشــخیصی و آزمایشــگاهی، 
ــاران  ــان بیم ــال آمبوالنســی محــدود، درم ــیون، انتق ــوی، واکسیناس ــز کلی ــه، دیالی ــزا و ذات الری ــان آنفوالن درم
ســرپایی در مطــب و تحــت نظــر دکتــر، تجهیــزات پزشــکی بــادوام، داروهــای تجویــزی و مــوارد دیگــری بــه 
آن افــزوده شــد. بــرای بحــث دقیق تــر دربــارة برنامــة مدیکــر، بــه تارنمــای مراکــز خدمــات مدیکیــد و مدیکــر 

مراجعــه کنیــد1. 
ــا افزایــش فشــار سیاســی و اقتصــادی به دلیــل نیازهــای در حــال تحــول مراقبــت درمانــی ســالمندان و  ب
دیگــر مزایابگیــران مدیکــر، تغییــرات برنامــة مدیکــر همچنــان ادامــه دارد. متأســفانه بــا وجــود اینکــه مدیکــر بــا 
ــی  ــای درمان ــز در مراقبت ه ــه تمای ــدان ب ــازگار می شــود، چن ــی س ــای درمان ــر مراقبت ه ــال تغیی ــط در ح محی
توجــه نمی شــود؛ یعنــی بــه دسترســی و فراهم بــودن پزشــکان کارآمــد و خدمــات درمانــی مناســب و پژوهــش 

ــود. ــه نمی ش ــف توج ــای مختل ــر جمعیت ه ــاوت ب ــای متف ــا و درمان ه ــر بیماری ه ــارة تأثی درب
نمونــة دیگــر از برنامــه ای کــه خدمــات بیشــتری ارائــه می کــرد، امــا بــا گذشــت زمــان به دلیــل نیازهــای 
ســالمندان رنگین پوســت ســازگاری و تعدیــل یافــت، قانــون آمریکایی هــای ســالمند2 اســت. هنگامــی کــه ایــن 

1. http://www.cms.hhs.gov/home/medicare.asp
2. Older American Act 1965
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ــای  ــت مزای ــد، دریاف ــب ش ــون تصوی ــدون جانس ــزرگ1 لین ــة ب ــای جامع ــی از برنامه ه ــوان بخش ــون به عن قان
برنامه هــا را بــه داشــتن 60 ســال ســن یــا بیشــتر مشــروط کــرد. ســپس ایــن قانــون پذیرفــت کــه ســالمندان 
سرخپوســت و بومــی آالســکا زودتــر بــه ســالمندی می رســند؛ بنابرایــن بنــدی بــه برنامــه افــزود کــه مختــص 
بــه نیازهــای آنــان بــود. ســپس در آن قبایــل و روســتاها ســن بــاالی 50 ســال را بــرای واجدشرایط شــدن تعییــن 
کــرد و در تأمین مالــی و خدمات دهــی مســئلة اســتقالل و خودفرمانــی ایــن مناطــق را مدنظــر قــرار داد. بعدهــا 
ــه  ــن برنامــه، خدمــات ضعیفــی ب در دهــة 1970، هنگامــی کــه مشــخص شــد شــبکة خدمــات ســالمندی ای
ــی کــه بیشــترین  ــری نوشــته شــد: »آن های ــون به طــور هدفمندت ــه می دهــد، قان ســالمندان رنگین پوســت ارائ
ــت و  ــالمندان رنگین پوس ــای س ــود نیازه ــرار ب ــده ق ــد افزوده ش ــد«. بن ــادی را دارن ــی و اقتص ــای اجتماع نیازه

افــرادی را کــه در جوامــع روســتایی زندگــی می کردنــد هــدف بگیــرد.

چالش های امروزه

 نســخة بــه روز شــدة برنامه هــای جامعــة بــزرگ )دهــة 1960( و بســیاری از برنامه هــای عمومــی دیگــر کــه 
بــه نیازهــای ســالمندان و مراقبت کننــدگان آن هــا می پرداختنــد، دچــار غفلتــی بودنــد و آن غفلــت، نپرداختــن 
بــه تنــوع فزاینــده ی جمعیت هــای ســالمندان آمریکایــی بــود؛ یعنــی برنامه هــای فــدرال در اقــدام ویــژه بــرای 
ــه  ــد ک ــردم نپذیرفتن ــه بیشــتر م ــداد هرچ ــه تع ــش به منظــور خدمت دهــی ب ــع محــدود خوی اســتفاده از مناب
آنچــه ممکــن اســت بــرای یــک گــروه یــا اجتمــاع کار کنــد، ممکــن اســت بــرای گروه هــای دیگــر کار نکنــد؛ 
بــرای مثــال بســیاری از مراکــز باالدســتی ممکــن بــود زبــان، غــذا یــا رســم  و رســوم جوامعــی را کــه بــه آن هــا 
ــوع نداشــته باشــند.  ــژادی تن ــان آن هــا از نظــر قومــی و ن ــه رســمیت نشــمرند و کارکن ــد ب خدمــات می دادن
ــرای همــه جــور درنمی آیــد؛ چــه لبــاس باشــد و چــه برنامــة خدماتــی! برنامه هــای اجتماعــی  یــک ســایز ب
و بهداشــت عمومــی نمی تواننــد براســاس معیارهــای اســتحقاقی اجرایــی شــوند کــه بــه »تمــام« افــراد هــدف 

برنامــه خدمت رســانی کنــد، بلکــه در واقعیــت خدمــات ضعیفــی را بــه تمــام اعضــا ارائــه می دهنــد.
ــای  ــرا داده ه ــود؛ زی ــوار ب ــالمندان رنگین پوســت دش ــورد س ــا درم ــی اثربخشــی برنامه ه ــته، ارزیاب در گذش
مربــوط بــه رنگین پوســتان ناکافــی بــود. بنابرایــن بــه نظــر می رســد بســیاری از پژوهش هــای اخیــر ســالمندی 
مرتبــط بــه اکثریت هــای ســالمند اســت و حتــی مســائلی کــه زندگــی ســالمندان در اقلیت هــای رنگین پوســت 
ــدة  ــون پیچی ــروزه فن ــال ام ــن ح ــا ای ــته اند؛ ب ــت کم انگاش ــا دس ــه ی ــد نادیده گرفت ــرار می ده ــر ق را تحت تأثی

1. .Great Society program
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ــر  ــتر ب ــه بیش ــود ک ــی ش ــش پژوهش های ــد الهام بخ ــترس می توان ــای دردس ــودن داده ه ــل داده و غنی ب تحلی
ــه برنامه هــای موجــود و اثربخشــی آن هــا  تفاوت هــای فرهنگــی متمرکــز باشــند و بــه پرســش های مربــوط ب

ــد. ــرای ســالمندان رنگین پوســت پاســخ های مناســبی بدهن ب
ــی  ــی زمان ــتان، حت ــی رنگین پوس ــد تمام ــد بدانن ــگان بای ــت گذاران و خدمت دهن ــابه، سیاس ــور مش به ط
ــا و  ــاً نیازه ــتند و لزوم ــن نیس ــوند، همگ ــته بندی می ش ــت دس ــروه اکثری ــک گ ــوان ی ــا به عن ــه در آماره ک
ــا  ــی ب ــامل زیرگروه های ــت ش ــالمندان رنگین پوس ــده ای از س ــة عم ــر مقول ــد. ه ــانی ندارن ــته های یکس خواس
ــه جزیره نشــینان  ــه ای راجــع ب ــم یافته هــای مطالع ــرای تعمی ــالش ب ــه ت ــرای نمون ــز اســت؛  ب نیازهــای متمای
ــرای  ــه ب ــیده و ن ــای1 تازه رس ــرای همونگ ه ــه ب ــه ن ــود ک ــه ای ش ــه مداخل ــر ب ــد منج ــوس آرام می توان اقیان
ســالمندان ژاپنــی نســل ســوم مفیــد باشــد. بــا وجــود اینکــه آمــار تمــام آن هــا را تحــت مقولــة اســپانیایی/التین2 
ــرایط  ــارب و ش ــوم- تج ــل س ــای نس ــا و ژاپنی ه ــروه نژادی-همونگ ه ــن دو گ ــد؛ ای ــرده باش ــته بندی ک دس
زندگــی بســیار متفاوتــی دارنــد. به طــور مشــابه، نیازهــای دومینیک هــا در برونکــس3، آمریکایی هــای مکزیکــی 

ــز اســت. ــاًل متمای ــد، کام ــی می کنن ــک زندگ ــه در شــمال مکزی ــپانیایی تبارهایی ک ــد4 و اس ــو گرن در درة ری
ــا توجــه بــه ســالمندان رنگین پوســت بایــد در سیاســت ها ایجــاد  تــالش بــرای شناســایی تغییراتــی کــه ب
شــود و کســب اطمینــان از اجــرای موفــق ایــن سیاســت ها در آغــاز راه خــود اســت. افزایــش اختیــارات محلــی 
در برنامه هــای فــدرال ماننــد مدیکیــد، قانــون ســالمندان آمریکایــی یــا نظــام مراقبت هــای بهداشــتی عمومــی5 
مســتلزم وجــود شــاغالن متخصــص در زمینــة ســالمندی اســت کــه بــرای تضمیــن اینکــه چنیــن برنامه هایــی 

خدمــات کافــی را بــه جمعیــت محلــي هــدف ارائــه کننــد بــا کوشــش بیشــتری کار کننــد.
ــای  ــه نظام ه ــت ک ــن اس ــان ای ــوزة درم ــاغالن ح ــذاران و ش ــش روی قانون گ ــای پی ــی از چالش ه بخش
خدمت دهــی، ارزیابــی و ســنجش صحیحــی از میــزان مناســب تبــادل اجتماعــی- خدمات دهــی بــه گروه هــای 
هــدف از محــل مالیات هــای عمومــی  پرداختــی- داشــته باشــند. حتــی بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت ســالمندان 
در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد و پیــر شــوند، احتمــال دارد زبان هــا، ســنت های مذهبــی و پیش زمینــة اخالقــی 
متمایــزی داشــته باشــند کــه تعیین کننــدة چگونگــی تطبیــق آن هــا بــا خدمــاِت ارائه شــده باشــد؛ بــرای نمونــه 

Hmong .1: یک گروه قومی اهل مناطق کوهستانی جمهوری خلق چین، ویتنام، الئوس، و تایلند )مترجمان(.
2. Hispanic/Latino
3. Dominicans in the Bronx
4. Rio Grande Valley
5. Public health surveillance
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ــن  ــرای پخت ــوند، ب ــی می ش ــی تأمین مال ــالمندان آمریکای ــون س ــط قان ــه توس ــه ک ــک تغذی ــای کم برنامه ه
ــل داده می شــود، از آشــپزخانه های  ــی تحوی ــة جغرافیای ــک منطق ــام شــهروندان ی ــزِل تم ــه دِر من ــی ک غذاهای
متمرکــز اســتفاده می کننــد. انتخــاب منــو )اگــر اصــاًل وجــود داشــته باشــد(، بــا محدودیت هــا و ترجیحــات رژیــم 
غذایــی ســازگار نیســت )ممکــن اســت یــک ســالمند گوشــت گاو یــا خــوک نخــورد، برنــج را بــه ســیب زمینی 
ترجیــح دهــد، یــا بــه الکتــوز حساســیت داشــته باشــد(. جــای شــگفتی نیســت اگــر برخــی گروه هــای مذهبــی 
و قومــی از دریافــت چنیــن خدماتــی انصــراف دهنــد و به جــای آن بخواهنــد برنامه هــای دیگــری ایجــاد کننــد 
ــالمندان  ــه س ــی ک ــه زمان ــرای نمون ــد؛ ب ــم کن ــا فراه ــة آن ه ــرای اعضــای جامع ــات مناســب تری ب ــه خدم ک
هم جنس گــرا، دوجنســیتی و تراجنســیت دچــار تبعیض هایــی از ســوی مراقبت کننــدگان در اداره هــای 
جریــان اصلــی شــدند، برنامــه ِســیج1 در نیویــورک رشــد می کنــد. بــه همیــن ترتیــب، رشــد برنامــة آن الک2 در 

ــود. ــته ب ــای به هم پیوس ــا در محله ه ــا و ایتالیایی ه ــای چینی ه ــی از نیازه ــکو ناش سانفرانسیس
اگــر هنجارهــای هریــک از اقلیت هــای خــاص دربــارة چگونگــی مراقبــت از ســالمندان در قواعــد و مدیریــت 
برنامه هــا در نظــر گرفتــه شــود، فرصــت دیگــری بــرای رســیدگی بهتــر بــه نیازهــای ســالمندان رنگین پوســت 
ــد  ــد نشــان دهن ــا ایــن هنجارهــا، الگوهــای مراقبــت خانوادگــی و دیگــر عوامــل می توانن فراهــم مي شــود. آی
ــد؟  ــی می دانن ــا نپذیرفتن ــی ی ــا پذیرفتن ــایر برنامه ه ــش از س ــاص را بی ــای خ ــی برنامه ه ــالمندان برخ ــرا س چ
یــاری، اســتیونس و مک کالــوم )2007(3 دریافتنــد کــه روشــن کردن میــزان و نــوِع مراقبتــی کــه یــک همســر 
ــردن  ــا روش مراقبت ک ــا ب ــودن آن ه ــواده و راحت ب ــای خان ــای اعض ــی کمک ه ــزان واقع ــد، می ــم می کن فراه
ــواده  ــت در خان ــف مراقب ــارة ســاختار وظای ــرض درب ــا از پیش ف ــد ت ــه متخصصــان کمــک کن ممکــن اســت ب
بپرهیزنــد؛ به ویــژه در بافت هــای فرهنگــی و قومــی. سیاســت گذاران و برنامه ریــزان بــه کمــک فهــم روشــن تِر 
فشــارهایی کــه هرکــدام از انــواع شــیوه های مراقبــت- بــا منابــع محــدود و هنجارهــای فرهنگــی متفــاوت- بــر 
ــه  ــی ک ــد؛ نظام های ــاد کنن ــی را ایج ــای حمایت ــر، نظام ه ــد واقع گرایانه ت ــی آورد، می توانن ــا وارد م خانواده ه
نیازهــای متنــوع مشــموالن خــود را برطــرف کنــد. فــرض اینکــه جوامــع مشــخص، بــدون نیــاز بــه مســاعدت 
ــن از مســئولیت  ــرای کناره گرفت ــی  ب ــي پذیرفتن ــرد«، دلیل ــد ک ــت خواهن ــش مراقب ــی به ســادگی »از خوی بیرون

ایــن قــرارداد اجتماعــی میــان یــک قلمــرو عمومــی و شــهرونداِن عضــو آن قلمــرو نیســت.
SAGE .1 برنامة خدمات دهی و حمایت از سالمنداِن همجنس گرا، دوجنسیتی و تراجنسیت در نیویورک:

Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender Elders )SAGE( program in New York City
On Lok Program .2: برنامة مراقبت های فراگیِر سالمندان)مترجمان(.

3. Yarry, Stevens, and McCallum (2007)
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راه پیش رو

هیــچ اســتدالل نقض کننــده ای بــرای ایــن گــزاره وجــود نــدارد کــه جامعــة آمریکایــی معاصــر، بیــش از گذشــته 
ــه ای  ــیم جامع ــه می کوش ــور ک ــه اســت. همان ط ــی را دربرگرفت ــی مختلف ــای جهان ــده و فرهنگ ه ــوع ش متن
ــالمندان  ــای س ــا و فرهنگ ه ــه پیش زمینه ه ــش ب ــه در واکن ــم ک ــیم، نیازمندی ــته باش ــر1 داش دربرگیرنده ت
خویــش، بــا نیازهــا و ترجیحــات خدماتــي آن هــا ســازگار شــویم. الگــوی خدمــات مــا، یعنــي »یــک ســایز را 
بــه همــه پوشــاندن« الگویــی منســوخ اســت کــه به نحــوي فزاینــده  موضوعیــت و کارایــی خــود را از دســت 
ــدة  ــدیِد پس رانن ــاِی ش ــادی و واکنش ه ــود اقتص ــد رک ــروزی مانن ــای ام ــال چالش ه ــن ح ــا ای ــد؛ ب می ده
اقلیت هــای مهاجــر، پاســداری از ایــن قــرارداد اجتماعــی و تــداوم خدمات دهــی بــه تمامــی اعضــای جامعه مــان 
ــع  ــده، مســتلزم ایســتادگی و صــرف مناب ــی حــال و آین ــد. رفــع نیازهــای خدمات را بیش ازپیــش دشــوار می کن
ــرارداد  ــی از ق ــی  جزئ ــن تبادل هــای بازتوزیع ــه چنی ــود ک ــه خواهــد ب ــن قضی ــرش آشــکار ای ــن پذی و همچنی
اجتماعــی  هســتند. به منظــور درک بهتــر از نیازهــای متنــوع خدمت گیرنــدگان، بــه افزایــش تالش هــا در نظــام 
آموزشــی و آموختــِن صالحیــت فرهنگــی2 نیــاز داریــم؛ آن هــم نه تنهــا بــرای نیــروی  کاری کــه به طور مســتقیم 
در ســازمان های خدمت دهنــده کار می کننــد، بلکــه بــرای سیاســت گذاران، دانشــگاهی ها و دانشــجویان. 
همان طــور کــه افــراد رنگین پوســت، مشــاغل و جایگاه هایــی در سیاســت گذاری بــه دســت می آورنــد 
ــای  ــان دیدگاه ه ــرای بی ــازه ای ب ــای ت ــل، فرصت ه ــوند، در عم ــخگوتر می ش ــده ای پاس ــور فزاین ــه به ط ک
منحصربه فــرد و پیشــینة خویــش می یابنــد و تجربیــات خــود را در مقــام سیاســت گذار و مراقبت کننــده بــه کار 
می گیرنــد. افزایــش مدیریــت آن هــا حیاتــی اســت. یکــی از اهــداف جامعــة چندفرهنگــی، ماننــد جامعــه ای کــه 
ــه  ــن اســت کــه تمامــی اعضــای خــود و نه تنهــا رنگین پوســتان را، ب ــون در ایاالت متحــده وجــود دارد، ای  اکن
بیانگــری و آشــکارگِی کامــل دعــوت کنــد تــا مســئله یابی و حــل مســئله گســترش یابــد. تقویــت دربرگیرندگــی 
ــه ناشــی از تفاوت هایشــان اســت-  ــی ک ــد- میراث ــود را از دســت بدهن ــراث خ ــردم می ــه م ــع می شــود ک مان
ــی و ذوب  ــرزمین آمیختگ ــد. »س ــتراک بگذارن ــه اش ــان ب ــا گذشــت زم ــش را ب ــرد خوی ــد خ ــک می کن و کم
مــردِم مختلــف3« نمــاد فرهنگــی و تاریخــی آمریکاســت. دیگــر نمــاد مفیــد امــروزی می توانــد »ســاالد« باشــد، 

ــگ. ــات رنگارن ــف و مخلف ــای مختل ــر از طعم ه ــی مقوی ت ترکیب

1. More inclusive society
ــه معنــای قابلیــت  ــد و ب ــا خدمت گیرنــدگان تعامــل دارن Cultural Competency .2: یکــی از معیارهــای فعالیــت کارکنانــی کــه در عمــل ب

ــان(. ــت )مترجم ــی اس ــای فرهنگ درک تفاوت ه
3. Melting pot
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در ایــن فصــل بــه چگونگــی تأثیرگــذاری مثبــت مفهــوم قــرارداد اجتماعــی )به مثابــه تبــادل توزیعــی( بــر 
ســالمندان چندفرهنگــی کشــور پرداختــه شــد؛ بــا ایــن  حــال هنــوز پرســش های بســیاری بی پاســخ مانده انــد. 
ــد؛  ــش نمی ده ــراد را افزای ــی اف ــت زندگ ــگان، کیفی ــد ســخن گفتن هم ــان واح ــک زب ــه ی ــم ب ــون می دانی اکن
ــا  ــة م ــرا دغدغ ــتیم؛ زی ــالمندان نیس ــی از س ــت خانگ ــرای مراقب ــان ب ــي یکس ــال روش ــر به دنب ــن رو دیگ از ای
مراقبــت از خانواده هــای متنــوع اســت. می پذیریــم کــه بــا توجــه بــه رواج خانواده هــای تک والدینــی، 
ــک  ــه هری ــه1 و خانواده هــای غیرســنتی ک ــا، خانواده هــای آمیخت ــزرگ و مادربزرگ هــای سرپرســت نوه ه پدرب
پیش زمینه هــای مختلفــی از جملــه خانواده هــای تراجنســیت، دوجنس گــرا و هم جنس گــرا دارنــد، دیگــر 
خانــوادة  هســته ای ســنتی الگــوی رایــج خانــواده نیســت. شــاید نیازمنــد اصطــالح جدیــدی هســتیم تــا آنچــه را 
کــه پیش تــر »خانــواده« نامیــده می شــد، بــا چیــزی ماننــد »یــک واحــد هدفمنــد حمایــت اجتماعــی« یــا آنچــه 

ــم. ــن کنی ــد جایگزی ــده2« می نامن ــوادة انتخاب ش ــی »خان برخ
پژوهــش اخیــر بنیــاد مت الیــف3 آغــازی بــرای پذیــرش ایــن امــر اســت کــه چگونــه خانواده هــای آمیختــه 
ــر در  ــی و تغیی ــة طوالن ــد. فاصل ــدار4 دارن ــی پای ــرای جدای ــده ای ب ــت فزاین و گسســته در طــول نســل ها، قابلی
عضویــت در خانــواده و تعهــد فــردی بــه حمایت/حفــظ معنــای خانــواده، الگوهــای حمایــت از ســالمندان را تغییــر 
خواهــد داد. درواقــع، اینکــه اقلیت هــای مذهبــی و افــراد دارای توانایی هــای متفــاوت، مراقبــت از ســالمندان را 
ــر برقــراری قــرارداد اجتماعــی یادشــده تأثیرگــذار  ــدِی خــود می داننــد و آن را انجــام می دهنــد، ب وظیفــة فرزن
ــظ آن  ــه حاف ــی  ک ــي اجتماع ــد؛ تبادل ــر مي گذارن ــی تأثی ــادل اجتماع ــیوة تب ــر ش ــل ب ــن عوام ــام ای اســت. تم
قــرارداد اجتماعــی اســت و به منظــور تبــادل بازتوزیعــی در ســطح جامعــه ای، متکــی بــر قــرارداد اجتماعــی اســت. 
همچنیــن بــر کیفیــت زندگــی ســالمندان رنگین پوســت، تمامــی ســالمندان و تمامــی مراقبت کننــدگان از آن هــا 

در آینــده تأثیرگذاراســت.

1. Blended families
2. Chosen family
3. MetLife Family Matters Study (2008)
4. Sustained estrangement
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پرسش هایی برای بحث

بیمة اجتماعی چگونه بر اقلیت های رنگین پوست تأثیر می گذارد؟. 1
ــت ســالمندان رخ . 2 ــده در جمعی ــرات جمعیت شــناختی  را کــه انتظــار مــی رود در 10-5 ســال آین تغیی

دهــد شــرح دهیــد؟
برنامه هــای خدماتــی بــا چــه شــیوه هایی می تواننــد بــرای رفــع نیازهــای اقلیت هــای رنگین پوســت . 3

ــازگار شوند؟ س
برنامه های بیمة اجتماعی چگونه می توانند نمونه ای از قرارداد اجتماعی باشند؟. 4
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مقدمه

بروک ای. هالیستر1

اگرچــه بحــث دربــارة برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در آمریــکا چیــز تــازه ای نیســت، امــا در ســپهر سیاســت، از 
ســال 2004 صحبــت درمــورد پایــداری و اصــالح برنامه هــای تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر همــواره در اولویــت 
ــا وجــود اینکــه ایــن امــر افــراد بیشــتری را وارد مباحثــه کــرده، امــا دقــت اطالعاتــی کــه در  بــوده اســت. ب
ــی  ــبة توانای ــان محاس ــا می ــت؛ از مغایرت ه ــان اس ــدت غیرقابل اطمین ــده به ش ــرار داده ش ــوم ق ــترس عم دس
پرداخــت بدهــي اداره کل تأمیــن  اجتماعــی و دفتــر بودجــة مجلــس گرفتــه تــا نامعقول بــودن محاســبة توانایــی 
پرداخــت بدهــی در ده ســال گذشــته )جنــگ، نــرخ بــاروری، تغییــرات در ســاختار مالیات هــا، رشــد اقتصــادی، 
تحصیــل و بالیــا در کجــای ایــن محاســبات قــرار دارنــد؟(. مشــخص کردن واقعیــت حتــی بــرای متخصصــان 
ــال داشــته اند.  ــن بخــش در بحث هــاي یادشــده حضــوری فع ــوده اســت. نویســندگان ای ــز کار دشــواری ب نی
ــی برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در  ــی و ســاختار آت ــر مباحثــی پیرامــون موقعیــت کنون فصل هــای پیــش رو ب

ــز دارد. ــده تمرک ایاالت متح
در فصــل 9 رابــرت اچ. بینســتاک2 و جیمــز اچ. شــولتس3 بــه ایــن می پردازنــد کــه آیــا می تــوان از تهدیدهــای 
ــری کــرد.  ــی جلوگی ــرای ســالمندان آمریکای ــوب آن  ب ــوه و نامطل پیــش روی بیمــة اجتماعــی و پیامدهــای بالق
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فصــل 9، بیمــة اجتماعــی در آمریــکا را در بافتــار دوره هــای متغیــر ایدئولــوژی سیاســی آمریــکا قــرار می دهــد. 
ســپس بینســتاک و شــولتس تحــوالت سیاســی را شناســایی می کننــد کــه از طریــق آن هــا ســالمندان آمریکایــی 
شــهروندانی خودخــواه قلمــداد شــده و مســبب نابرابری هــای میان نســلی و منتفــع از ایــن نابرابری هــا پنداشــته 
شــده اند. نویســندگان نشــان می دهنــد کــه یادکــردن از ســالمندی فرزنــدان دورة بیش زایــی1 به عنــوان بحرانــی 
ملــی، بنیــان تهدیــدات سیاســی علیــه بیمــة اجتماعــی اســت. درنهایــت راهبردهایــی را پیشــنهاد می دهنــد که از 

طریــق آن هــا بتــوان بــا تهدیــدات پیــش روی بیمــة اجتماعــی مقابلــه کــرد.
ــوژی، اســویوال2 و اســتس3 در فصــل 10 ادعــا  ــا بســط توضیحــات دقیــق بینســتاک و شــولتس از ایدئول ب
ــت.  ــک اس ــی ایدئولوژی ــش اجتماع ــک جنب ــل ی ــازی حاص ــرای خصوصی س ــی ب ــای کنون ــد تالش ه می کنن
ایــن جنبــش از طریــق روندهــا و ســاختارهای متعــددی نهادینه ســازی شــده اســت. آن هــا از چارچــوب نظــری 
ــناد  ــا را از اس ــای آن ه ــا تحلیل ه ــد ت ــتفاده می کنن ــا7 )2006( اس ــی6 )2001( و آمنت ــارو5 و تیل ــک آدام4، ت م
ــا اســتفاده از  ــد. ایــن نویســندگان ب ــب خــود بیفزاین ــه مطال ــع اطالعــات و تارنماهــا ب ــی، مناب تاریخــی و قانون
ــک  ــدن ایدئولوژی ــاختاربندی و نهادینه ش ــای س ــه »فراینده ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــده ب ــای یادش تحلیل ه
ــازار و  ــوژی ب ــون ایدئول ــای پیرام ــی، راه حل ه ــن  اجتماع ــئلة تأمی ــق مس ــدِی موف ــا چارچوب بن ــس از دهه ه پ
تبلیــغ گســتردة ایــن ایده هــا از طریــق رســانه شــکل گرفتنــد«؛ البتــه اســویوال و اســتس بــر ایــن باورنــد کــه بــا 
ــی و مشــروعیت یافتن  ــة اجتماع ــازی، بازنهادینه شــدن بیم ــای ضــد خصوصی س شــکل گیری و رشــد جنبش ه

ــت. ــر اس آن امکان پذی
در فصــل 11، مارتــا هولســتین ارزش هــای اخالقــی کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی را نقطــة تقابــل 
ایدئولــوژی فردگرایــی مي دانــد؛ فردگرایــی ای کــه آتــش خصوصی ســازی را برمی افــروزد. وي می گویــد 
ــی و  ــه انســجام اجتماع ــد ب ــالمندی، تعه ــت در دورة س ــق کرام ــان از تحق ــرای کســب اطمین ــن راه ب »بهتری
ــد«.  ــد کن ــا متح ــة م ــادی را در جامع ــی و اقتص ــای اجتماع ــل ها و الیه ه ــه نس ــت ک ــی اس ــئولیت جمع مس
ــرا به جــای  ــد؛ زی ــه دســت می آورن ــن را ب ــی بنیادی ــة اجتماعــی ارزش های ــای بیم ــای او برنامه ه ــق گفته ه طب
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ــج  ــه تروی ــد، ب ــج مي دهن ــتطاعت تروی ــر اس ــی ب ــای مبتن ــه برنامه ه ــازی ک ــخر و شرمنده س ــرزنش، تمس س
ــه کمــک برنامــة  ــد اجتماعــی ایجادشــده ب ــد پیون ــد. او اســتدالل می کن کرامــت و اشــتراک جمعــی مي پردازن
تأمیــن اجتماعــی و برنامه هــای بیمــة اجتماعــی مشــابه، از نظــر اخالقــی افتخارآمیــز اســت و شــرطی ضــروری 

ــد. ــمار مي آی ــه ش ــد ب ــی« می نام ــهروند اجتماع ــه او »ش ــکوفایی آنچ ــرای ش ب
در فصــل 12، فــی لوماکــس کــوک1 و مردیــت زاپلفســکی2 بــرای بررســی تأثیــر گفتمــان و ایدئولــوژی بــر 
ــتفاده  ــماری ها اس ــای سرش ــکا، از داده ه ــر در آمری ــی و مدیک ــن اجتماع ــة تأمی ــی از برنام ــای عموم نگرش ه
ــن   ــد تأمی ــر می کنن ــکا فک ــردم آمری ــده ای از م ــداد فزاین ــد تع ــان می ده ــا نش ــای آن ه ــد. تحلیل ه می کنن
ــای  ــر نگرانی ه ــی مدیک ــدة مال ــه آین ــوط ب ــماری های مرب ــی در سرش ــرار دارد؛ حت ــران« ق ــی »در بح اجتماع
بیشــتری ابــراز شــده اســت؛ البتــه براســاس یافته هــای آن هــا، حمایــت از خصوصی ســازی رو بــه افــول اســت؛ 
ــازار ســرمایه یــا هزینه هــای انتقــال آگاه  به ویــژه زمانــی کــه مــردم از خطرهــای ناشــی از ســرمایه گذاری در ب
می شــوند، از خصوصی ســازی حمایــت نمی شــود. نه تنهــا تمــام گروه هــای ســنی از برنامه هــای تأمیــن  
اجتماعــی و مدیکــر حمایــت می کننــد، بلکــه افــراد 18 تــا 29 ســاله نیــز به شــدت حامــي حفــظ یــا افزایــش 

ســطح کنونــی مخــارج برنامــة تأمیــن اجتماعــی هســتند.
در فصــل 13، هــری آر. مــودی3 درمــورد ایــن تناقــض بحــث می کنــد کــه حمایــت گســترده از برنامه هــای 
تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر از ســویی ادامــه یافتــه اســت، امــا از ســوی دیگــر اعتمــاد بــه پایــداری ایــن برنامه هــا 
کاهــش یافتــه اســت؛ تناقضــی کــه کــوک و زاپلفســکی بــه آن اشــاره کردنــد. بــه اســتدالل وي »دلیلــی وجــود 
نــدارد کــه حامیــان برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه از نظــر سیاســی پیشــرو محســوب می شــوند، نپذیرنــد وقتــی 
ــت بین نســلی   ــئلة عدال ــال دارد مس ــود، احتم ــا ش ــنی و نســلی جابه ج ــای س ــن گروه ه ــی بی ــع قابل توجه مناب
ــودن  ــل دوحزبی ب ــال 1983، به دلی ــی س ــات قانون ــت اصالح ــد موفقی ــا می کن ــودی ادع ــود«. م ــاد ش ایج
ــی«  ــات »ضــد بازتوزیع ــت نســبِی« اصالح ــای تدریجــی و »عدال ــا، راه حل ه ــار هزینه ه ــا، تســهیم ب تالش ه
بــوده اســت. مــودی اعتقــاد دارد از طریــق ایــن اصالحــات موفــق اعتمــاد مردمــی بــه ایــن برنامه هــا بازمی گــردد 

و قدردانــی از بیمــة اجتماعــی احیــا می شــود.
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9. آیا می توان با تهدیدات پیش روی بیمة اجتماعی در آمریکا مقابله کرد؟

رابرت اچ. بینستاک1 و جیمز اچ. شولْتس2

ــرن بیســتم مشــکالت و ریســک های ســالمندی در ایاالت متحــده بســیار شــدیدتر و  طــی نیمــة نخســت ق
گســترده تر از امــروز بودنــد؛ به ویــژه ریســک های مالــی درآمــد ناکافــی و هزینه هــای مراقبت هــای ســالمتی. 
قبــل از ایجــاد بیمــة اجتماعــی بــرای درآمــد و مراقبــت ســالمتی، زندگــی در ســالمندی بــرای جمعیــت زیــادی 
از ســالمندان فالکت بــار بــود و معمــواًل بــه بزرگــی خانــواده و جامعــة فــرد بســتگی داشــت؛ البتــه ایــن شــرایط 
تغییــر کــرده اســت. در نیمــة دوم قــرن بیســتم، انقالبــی شــگفت انگیز در کیفیــت زندگــی ســالمندان آمریکا رخ 
داد کــه بــر برنامه هــای بیمــة اجتماعــی  مبتنــی بــود کــه با برنامــة نیــو دیــل3 رئیس جمهــور فرانکلیــن روزولت4 
و جامعــة بــزرگ5 رئیس جمهــور لینــدون جانســون6 نهادینــه شــده بودنــد. تأمیــن  اجتماعــی و مســتمری های 
ــد و  ــر، مدیکی ــت. مدیک ــش داده اس ــیار کاه ــالمندان را بس ــر در س ــرخ فق ــتیبان، ن ــتگِی کارفرما-پش بازنشس
مزایــای ســالمت بازنشســتگی کارفرما-پشــتیبان دسترســی بــه خدمــات باکیفیت ســالمت و مراقبــت بلندمدت 
ــی« در  ــال های طالی ــارت »س ــه عب ــت ک ــب نیس ــد. عجی ــر کرده ان ــالمند امکان پذی ــا س ــرای میلیون ه را ب

دهه هــای 70 و 80 وارد فرهنــگ آمریــکا شــد!
ــار شــدن اســت. دانشــمندان، سیاســت مداران، تحلیل گــران  ــره و ت ــون در خطــر تی ــی اکن ســال های طالی
سیاســی، مدیرعامــالن صنعــت بیمــه، شــرکا، ســهام داران و مدیــران تبدیــل بــه دالالن بحــران شــده اند. مــا بــه 
آن هــا »تاجــران سرنوشــت بــد7« می گوییــم. آنهــا فاجعــة مالــی وحشــتناکی را در کشــور پیش بینــی می کننــد 
ــی  ــة اجتماع ــای بیم ــرای مزای ــا ب ــتحقاق آن ه ــی و اس ــل بیش زای ــدان نس ــالمندی فرزن ــل س و آن را حاص
می داننــد. همان طــور کــه در ادامــه درمــورد آن بحــث خواهــد شــد، ایــن تاجــران از ســناریوهای بحــران خــود 
ــد؛  ــتفاده می کنن ــی اس ــت گذاری عموم ــکال در سیاس ــر رادی ــنهاد تغیی ــرای پیش ــا ب ــردن فض ــور مهیاک به منظ
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Merchants of Doom .7: ایــن اصطــالح در زبــان انگلیســی به معنــای بدبیــن اســت و به اصطــالح، بــه »نفــوس بــد زدن دربــارة آینــده« 
اشــاره دارد، امــا بــا توجــه بــه اشــارة ســطر پیشــین و نیــز بافتــار کلــی ایــن فصــل، مترجمــان تصمیــم گرفتنــد آن را چنیــن بــه فارســی برگرداننــد 

)مترجمان(.
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پیشــنهاد هایی ماننــد خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی و محدودکــردن پوشــش مدیکــر. دســتورکار برخــی از 
ایــن بدشــگون گویان1 اساســاً ایدئولوژیــک اســت: محدودکــردن نقــش دولــت. بــرای برخــی دیگــر انگیزه هــای 
ــا  ــه ب ــه صندوق هــای ســرمایه گذاری خصوصــی ک ــی ب ــی کنون ــر صندوق هــای عموم ــی وجــود دارد: تغیی مال
ایــن تغییــر خــود، شرکت هایشــان و مشــتریان شرکت هایشــان بتواننــد نفــع مالــی ببرنــد. بــدون هیــچ مبالغــه و 
انگیــزه ای بایــد گفــت ایــن دســتورکار سیاســی از ســوي ایــن تاجــران سرنوشــت بــد ایجــاد شــده و آن دســته از 
برنامه هــای بیمــة اجتماعــی را کــه بــرای رفــاه اقتصــادی و ســالمت بیشــتر ســالمندان امــروز و فــردا ضــروری 

اســت تهدیــد کــرده اســت.
در ایــن فصــل بــه امــکان مقابلــه بــا تهدیــدات پیــش روی بیمــة اجتماعــی و عواقــب بالقــوه و نامطلــوب آن 
بــرای ســالمندان آمریکایی-پرداختــه می شــود. همچنیــن بیمــة اجتماعــی در آمریــکا در بافتــار دوره هــای متغیــِر 
ــه از  ــوند ک ــری می ش ــی ردگی ــرفت های سیاس ــپس پیش ــود. س ــرار داده می ش ــکا ق ــی آمری ــوژی سیاس ایدئول
طریــق آن هــا ســالمندان آمریکایــی شــهروندانی خودخــواه قلمــداد شــده و مســبب نابرابری هــای میان نســلی 
موجــود نشــان داده شــده اند. در ادامــه، ایــن فصــل نشــان می دهــد کــه یادکــردن از ســالمندی فرزنــدان دوره 
بیش زایــی به عنــوان بحرانــی ملــی، شــالوده ای بــرای تهدیــدات سیاســی علیــه بیمــة اجتماعــی اســت. درنهایــت 
ــه  ــا تهدیــدات پیــش روی بیمــة اجتماعــی مقابل راهبردهایــي پیشــنهاد می شــود کــه از طریــق آن هــا بتــوان ب

کــرد.

بیمة اجتماعی در بافتار لیبرالیسم کالسیک

چــرا ثبــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی در آمریــکا به عنــوان یــک سیاســت تــا ســال 1935 طول کشــید؟ پیشــنهاد 
صدراعظــم اوتــو فــون بیســمارک2 بــرای بیمــة اجتماعــی )یــا تأمیــن اجتماعــی( در آلمــان را در نظــر بگیریــد. 
ایــن طــرح در ســال 1889 بــه ثبــت رســید. طــی 25 ســال بعــدی، دیگــر کشــورهای اروپایــی بــه هــر شــکل 
از ایــن رویکــرد اســتفاده کردنــد؛ بــرای نمونــه دانمــارک در ســال 1891، بلژیــک در ســال 1894، فرانســه در 
ــا در  ــا تنه ــال Schulz & Binstock, 2008( 1913(، ام ــوئد در س ــال 1908 و س ــا در س ــال 1903، بریتانی س
ــت3  ــن روزول ــور فرانکلی ــه در ایاالت متحــده، رئیس جمه ــود ک ــزرگ« و ســال 1930 ب ــود ب اواســط دورة »رک
برنامــة بازنشســتگی تأمیــن  اجتماعــی را معرفــی کــرد. دلیــل ایجــاد چنیــن برنامــه ای، کاهــش تعــداد کارگــران 

1. Doomsayers
2. Otto von Bismarck
3. Franklin Roosevelt
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ســالمند در نیــروی کار به منظــور ایجــاد فضــا بــرای افــراد بیــکار و جوان تــر بــود تــا رقابــت کمتــری بــرای 
یافتــن شــغل داشــته باشــند. همچنیــن ایجــاد حمایــت بــرای درآمــد دورة ســالمندی از دیگــر دالیــل ایجــاد 
ــن  ــة تأمی ــری برنام ــورد به کارگی ــدت درم ــی طوالنی م ــن بی میل ــود )Achenbaum, 1986(. ای ــه ب ــن برنام ای
ــن  ــته و دارد؛ ای ــوذ داش ــده نف ــه در ایاالت متح ــت ک ــل درک اس ــرال قاب ــوژی لیب ــار ایدئول ــی، در بافت اجتماع

ایدئولــوژی بــر تقــدم افــراد و بــازار تأکیــد داشــت و تــا جــای ممکــن از رفــاه دولتــی پرهیــز می کــرد.
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــاوت ب ــی متف ــرد مل ــی دو رویک ــناس دانمارک ــون1 جامعه ش ــپن آندرس ــتا اس گوس
ریســک های اجتماعــی را دســته بندی کــرده و بیــن دو نمونــة آرمانــی2 تمایــز قائــل شــده اســت. یکــی از آن هــا 
هومولیبرالیســموس3 اســت کــه آرمــان آن پیگیــری رفــاه شــخصی اســت. »رفــاه دیگــران بــه خودشــان مربــوط 
اســت، نــه بــه او... اخالقیاتــش بــه او می گویــد کــه خــوردن نهــار مجانــی اخالقــی نیســت؛ جمع گرایــی آزادی 
را بــه خطــر می انــدازد؛ آزادی فــردی یــک حســن آســیب پذیر اســت کــه به راحتــی توســط جامعه شناســان یــا 
نهادهــای ســلطه جو و بدطینــت مــورد حملــه و تخریــب قــرار می گیــرد. هومولیبرالیســموس نظامــي رفاهــی  را 
ترجیــح می دهــد کــه در آن افــرادی کــه می تواننــد در بــازار خــوب عمــل کننــد، بکننــد. افــرادی کــه نمی تواننــد 
بایــد از خیریه هــا کمک بگیرنــد« )Esping-Andersen, 1999, p. 171(. متضاد آن هوموسوســیال دموکراتیکوس4 
ــا ســرمایه گذاری هرچــه بیشــتر در خیــر عمومــی می تــوان  اســت؛ کســی کــه »کامــاًل متقاعــد شــده اســت ب
ــه همــگان، به خصــوص  آن را بهبــود بخشــید. نتیجــة ایــن ســرمایه گذاری در قالــب زندگــی رضایت بخــش، ب
خــوِد او بازمی گــردد. راه حل هــای جمعــی تنهــا تضمیــن یــک زندگــی فــردی خــوب، شــاید هــم کســل کننده 
هســتند« )Esping-Andersen, 1999, pp. 171-172(. آندرســون اذعــان دارد ایاالت متحــده و ســوئد، به ترتیــب 

شــبیه ترین تبلــور زنــدة رؤیاهــای هومولیبرالیســموس و هوموسوســیال دموکراتیکوس هســتند.
ــب در  ــی غال ــوژی سیاس ــون از ایدئول ــف آندرس ــا توصی ــکا ب ــی آمری ــوم سیاس ــجویان عل ــتر دانش بیش
ــالة کالســیک و  ــرداز سیاســی در رس ــز5 )1955( نظریه پ ــس هارْت ــع، لوئی ــد. درواق ــت دارن ایاالت متحــده موافق
تأثیرگــذار خــود بــا عنــوان »ســنت لیبــرال در آمریــکا«6 بیــان داشــت کــه از نظــر تاریخــی ایده هــای سیاســی، 

1. Gøsta Esping�Andersen
2. Ideal type
3. Homo Liberalismus
4. Homo socialdemocraticus
5. Louis Hartz
6. The Liberal Tradition in America
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ــد  ــدِی عقای ــاً صددرص ــرش تقریب ــان دهندة پذی ــری نش ــور بی نظی ــده به ط ــار در ایاالت متح ــا و رفت نهاده
ــا اقتصــاد لســه فر )آزاد(2 کــه  ــدش ب ــی جــان الک1 اســت. کســی کــه عقای فیلســوف و سیاســت مدار بریتانیای
پــس از او آدام اســمیت3 اســکاتلندی )1776 ]2003[( مطــرح کــرد، همخوانــی دارد. در لیبرالیســم جــان الک فــرد 
بیشــتر از جمــع اهمیــت دارد و یکــی از کارکردهــای کم اهمیــت دولــت محــدود، حفاظــت از ثروتــی اســت کــه 
ــار  ــن بافت ــا در نظــر گرفتــن ای ــد )]Locke, 1690 ]1924(. ب ــه دســت آورده و انباشــت می کنن ــازار ب ــراد از ب اف
ایدئولوژیــک، فهــم ایــن نکتــه آســان تر می شــود کــه تــا هنگامــة بحــران اقتصــادی و سیاســی رکــود بــزرگ، 
ــک  ــوان ی ــا به عن ــه ســال ها در اروپ ــکا ممکــن نشــد؛ درحالی ک ــن اجتماعــی در آمری ــة تأمی ــری برنام به کارگی

سیاســْت جــا افتــاده بــود.

سالمندی و افزایش نگرانی های جمعی

ــا  ــد ت ــبب ش ــازار آزاد س ــکاِر ب ــت های آش ــژه شکس ــزرگ، به وی ــود ب ــِی رک ــردی و جمع ــرب ف ــرات مخ تأثی
ــان  ــر(. در آن زم ــور فراگی ــه به ط ــا ن ــوند )ام ــه ش ــت پذیرفت ــور روزول ــل رئیس جمه ــو دی ــای نی برنامه ه
ایدئولــوژی لیبــرال کالســیک در آمریــکا بــراي مدتــي کنــار زده شــد؛ زیــرا طــی جنــگ جهانــی دوم و پــس از 
آن، نوعــی حکومــت کنشــگر بــه وجــود آمــد کــه از نیــو دیــل تکامل یافتــه بــود. رئیس جمهورهــای دموکــرات 
و جمهوری خــواه ایــن حکومــت کنشــگر را بــه مــدت پنــج ســال حفــظ کردنــد. بــا تصویــب قانــون تأمیــن  
ــژه ای از مــردم در نظــر  ــه گــروه وی اجتماعــی در ســال 1935- سیاســتی کــه ســالمندان آمریکایــی را به مثاب
گرفــت کــه نیازمنــد و شایســتة بیمــة جمعــی در مقابــل ریســک های ســالمندی بودنــد- خاکریــِز ایدئولوژیــِک 
مســئولیت فــردی فروریخــت. ایــن هنجــار جدیــد راجــع بــه ســالمندان، کــه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی تعبیــه 
شــده بــود، در ســال های بعــد تقویــت شــد. از اواســط دهــة 30 تــا اواخــر دهــة 70، تبعیــض ســنی ترحم آمیــز4 
وجــود داشــت؛ از ایــن رو تشــکیل نظــام رفــاه ســالمندی آســان تر شــد. منظــور از تبعیــض ســنی ترحم آمیــز، 
نســبت دادن خصوصیت هــا، منزلت هــا و حتــی شایســتگی های یکســان بــه گروهــی ناهمگــن از »ســالمندان« 
اســت کــه آن هــا را به عنــوان فقیــر، نحیــف، وابســته، اُبــژة تبعیــض و از همــه مهم تــر »مســتحق« بــه تصویــر 

.)cf. Kalish, 1979( می کشــد

1. John Lock
2. به فرانسوی Laissez-faire، رویکردی اقتصادی است که طبق آن روابط اقتصادی باید عاری از دخالت حکومت باشد )مترجمان(.

3. Adam Smith
4. Compassionate Ageism
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ــا  ــژادی ی ــان می شــود، برخــالف تبعیــض ن ــوع تبعیــض ســنی بی ــن ن ــق ای تصــورات  قالبــی 1 کــه از طری
جنســی، نســبت بــه رفــاه اُبژه هایــش )ســالمندان( کامــاًل متعصبانــه برخــورد نمی کنــد. سیاســت آمریــکا طــی 
پنــج دهــه، بــا ایجــاد بســیاری از برنامه هــای دولتــی مزایادهنــده بــه ســالمندان و همچنیــن تصویــب قوانینــی 
علیــه تبعیــض ســنی، تبعیــض ســنی ترحم آمیــز را اجــرا کــرد. طــی دهه هــای 60 و 70 تقریبــاً تمــام مســائل 
و مشــکالت افــراد ســالمند کــه می توانســت توســط حامیــان ســالمندان شناســایی شــود، بــه مســئولیتی دولتــی 
ــرای  ــوارد ب ــن م ــب شــدند کــه هــدف آن هــا فراهم کــردن ای ــی تصوی ــان، برنامه های ــن می ــل شــد. در ای تبدی
ســالمندان آمریکایــی بــود: بیمــة ســالمت )مدیکــر و مدیکیــد(، خدمــات غذایــی، قانونــی، حمایتــی و فراغتــی 
ــه  ــک ب ــل، کم ــل و نق ــرژی، حم ــای ان ــه، یارانه ه ــرات خان ــه داری، تعمی ــی(2 خان ــالمندان آمریکای ــون س )قان
ــرای مســتمری های کارفرما-پشــتیبان،  ــل اخراج شــدن از کار، بیمــة عمومــی ب ــت در مقاب ــن شــغل، حمای یافت
برنامه هــای خــاص ســالمت روان و... تــا اواخــر دهــة 70، جامعــه آمریکایــی از اصــول تبعیــض ســنی ترحم آمیــز 

ــود. ــرده ب ــان ک ــق سیاســت های بســیاری بی ــود و آن را از طری ــی آگاه ب به خوب

سالمندی و احیای دوبارة لیبرالیسم کالسیک

ــه سیاســت هایی  ــن اجتماعــی و دیگــر سیاســت های ســالمندی به مثاب ــة تأمی ــس از ده هــا ســال کــه برنام پ
اساســی پذیرفتــه شــده بــود، توجــه ایدئولوژیــک از دغدغه هــای جمعــی دور شــد. ایدئولــوژی لیبــرال کالســیک 
دوبــاره نمایــان شــد و رشــد کــرد. ایــن نئولیبرالیســم )عمومــاً بــه آن محافظــه کاری3 گفتــه می شــد( بــار دیگــر 
بــر فضیلــت فردگرایــی ذره گرایانــه و ســرمایه داری بــازار آزاد تأکیــد داشــت؛ درحالی کــه بــر شــرهای »دولــت 
 .)Pierson & Skocpol, 2007( ــرد ــد می ک ــی تأکی ــی دولت ــای رفاه ــررات و برنامه ه ــه مق ــزرگ« از جمل ب
امــروزه ایــن بافتــار ایدئولوژیــک بــرای درک گفتمــان سیاســی عمومــی و پیشــنهادهای تغییــر سیاســت های 

ســالمندی ضــروری اســت.
ــا قــرن 21 ادامــه یافــت و مجموعــه ای از رؤســاي جمهور  ــد آمــد و ت نئولیبرالیســم در اواخــر دهــة 70 پدی
ــا براســاس هزینــة  ــد ریــگان4 تعدیــل مزای ــراي مثــال در اویــل دهــة 80 رانل ــد؛ ب آمریــکا آن را رهبــری کردن
معــاش5 ســاالنه را در تأمیــن  اجتماعــی متوقــف کــرد، پیشــنهاِد )ناموفــِق( کاهــش شــدید مزایــای ایــن برنامــه 
1. Stereotypes
2. Older Americans Act
3. Conservatism
4. Ronald Reagan
5. Cost�of�living Adjustment
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را مطــرح و واجدشــرایط شــدن بــرای بیمــة ازکارافتادگــی فــدرال تحــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیار محــدود 
ــه  ــی ک ــده داد »رفاه ــة 90 وع ــون2 در ده ــام کلینت ــد. ویلی ــی1 ش ــع مقررات زدای ــدادی صنای ــز از تع ــد و نی ش
می شناســیم« و »دولــت بــزرگ را خاتمــه خواهیــم داد« و در هــر دو جنبــه دســت بــه اقداماتــی موفقیت آمیــز 
زد. عنــوان الیحــة اصــالح رفــاه3 کــه کلینتــون تصویــب کــرد، به صراحــت بیانــی از نئولیبرالیســم بــود کــه آن 

ــد. ــون اصالحــی مســئولیت شــخصی و فرصت هــای کاری4 نامیدن را قان
ــزاری اش را  ــود بی ــا ب ــد، مدت ه ــفید وارد ش ــه کاخ س ــال 2001 ب ــوش در س ــورج ب ــه ج ــی ک هنگام
ــی از  ــای یک ــاس گفته ه ــود. براس ــان داده ب ــی نش ــای دولت ــام مداخله ه ــی و تم ــن اجتماع ــة تأمی از برنام
ــت را  ــن روزول ــوش در کالس درس او، فرانکلی ــة 70، ب ــط ده ــاروارد در اواس ــارت ه ــکدة تج ــتادان دانش اس
سوسیالیســت خوانــده و گفتــه بــود تأمیــن  اجتماعــی یکــی از چنــد برنامــة نیــو دیــل روزولــت بــود کــه بــوش 
قصــد دارد لغــوش کنــد )Tsurumi, 2006(. بــوش هشــت ســال ریاســت جمهــوری خــود را صــرف ترویــج 
ــازار  ــه نیروهــای ب ــرای حــل مشــکالت ب آنچــه »جامعــة مالکیــت« می نامیــد کــرد؛ جامعــه ای کــه در آن ب
ــده دار مســئولیت های بیشــتری  ــود عه ــاه خ ــن رف ــرای تأمی ــراد ب ــه می شــود و اف ــت( مراجع ــای دول ــه ج )ب
ــود و نوســازی  ــون داروهــای نســخه ای، بهب ــب قان ــرای تصوی ــی ب ــالش موفق هســتند. در ســال 2003 او ت
مدیکــر5 داشــت. ایــن قانــون، برنامــة داروهــای نســخه ای بــا مدیریــت خصوصی-نخســتین برنامــة مبتنــی بــر 
آزمــون وســع مدیکــر- را ایجــاد و بــرای مخــارج مدیکــر ســقف تعییــن کــرد. ســپس در ســال 2005 تــالش 
ــه  ــا بخــش عمــدة تأمیــن  اجتماعــی را از حالــت بیمــة اجتماعــی درآورد و ب ــو ناموفــق( ت بســیاری کــرد )ول

ــد. ــل کن ــردی تبدی ــده« و ف ــاب های »شخصی ش حس

»پیروپاتال های حریص« و برابرِی بین نسلی

ــزی کــه  ــدار شــد، پنداشــت های کلیشــه ای ترحم آمی ــاره پدی در همــان زمــان کــه لیبرالیســم کالســیک دوب
ــا  ــاده  واژگــون شــدند. دیگــر ب ــد، به شــکلي خارق الع ــرده بودن ایجــاد نظــام رفاهــی ســالمندی را تســهیل ک
پنداشــت های کلیشــه اِی منفی پنــدار و زیان آورپنــدار بــه ســالمندان آمریکایــی نــگاه می شــد. عاملــی کلیــدی 

1. Deregulate
2. William Clinton
3. Welfare Reform Bill
4. Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996
5. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act )MMA) of 2003, Medicare Prescrip-
tion Drug, Improvement, and Modernization Act )MMA) of 2003
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ــون1، 1978(  ــد ساموئلس ــگاران )مانن ــة 70، روزنامه ن ــر ده ــه در اواخ ــود ک ــن ب ــی ای ــن واژگون ــریع ای در تس
ــی  ــدند؛ یعن ــالمندان« ش ــه س ــه ب ــدن بودج ــه »معطوف ش ــون2، 1978( متوج ــد هادس ــگاهی ها )مانن و دانش
ــه  ــی ک ــود؛ افزایش ــالمندی رخ داده ب ــای س ــن مزای ــرای تأمی ــدرال ب ــة ف ــگفت انگیزی در بودج ــش ش افزای
مخــارج ســالمندان را هم ســنگ بودجــة دفــاع ملــی کــرده بــود. در ســال 1982 یــک اقتصــادداِن ادارة مدیریــت 
ــیک  ــتعارة کالس ــرد و اس ــر ک ــی را پرآب وتاب ت ــاع مل ــة دف ــا بودج ــالمندان ب ــارج س ــة مخ ــه، مقایس و بودج
توازن آفرینــی در اقتصــاد سیاســی بــا عنــوان »امنیــت نظامــی در مقابــل غــذا3« را تبدیــل بــه اســتعارة »امنیــت 

.)Torrey, 1982( نظامــی در مقابــل عصــا4« کــرد
ــرفت های  ــف« پیش ــرد »کش ــک ک ــه ای کم ــت های کلیش ــي پنداش ــن واژگون ــه ای ــه ب ــر ک ــی دیگ عامل
ــادی نتیجــة  ــد زی ــا ح ــود و ت ــده ب ــد آم ــی پدی ــالمندان آمریکای ــی س ــت کل ــه در منزل ــود ک شــگفت انگیزی ب
برنامه هــای تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر بــود. موفقیــت ایــن دو برنامــه، منزلــت اقتصــادی ســالمندان را تــا حــدی 
ــالمندان را  ــدک، س ــی ان ــا دقت ــگاران و مفســران اجتماعــی می توانســتند ب ــه روزنامه ن ــود ک ــود بخشــیده ب بهب

.)Quinn, 1987; Schulz, 2001( ــد ــف کنن ــراد توصی ــر اف ــعادتمندتر از دیگ ــرادی س ــوان اف به عن
درحالی کــه پیــش از ایــن، پنداشــت های کلیشــه ای ســالمندان را فقیــر و ســزاوار کمــک ترســیم می کــرد، 
اکنــون بــه آن هــا به عنــوان جمعیتــی در حــال رشــد نــگاه می شــد کــه بــاری بــر دوش جامعه انــد. همان طــور 
ــرد:  ــان ک ــا« بی ــورد »پیره ــد را درم ــش جدی ــزی بین ــد و تحقیرآمی ــور مختصــر، مفی ــز5 به ط ــه فورب ــه مجل ک
»اینکــه آن هــا در فقــر غوطه ورنــد، افســانه ای بیــش نیســت. واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی خوبــی دارنــد. 

.)Flint, 1980, p. 51( »دردســر اینجاســت کــه آن هــا خیلــی زیــاد هســتند- خــدا حفظشــان کنــد
سراســر دهــة 80 و 90، پنداشــت های کلیشــه ای جدیــدی کــه در فرهنــگ عمومــی رایــج بــود، ســالمندان 
را افــرادی ســعادتمند، خوش گــذران، دارای قــدرت سیاســی و خودخــواه می دانســت. مضمــون غالــب در چنیــن 
ــب روزنامه هــا  ــود کــه آن هــا در حــال نابودکــردن کشــور هســتند. در مطال ــن ب ــی از ســالمندان ای توصیف های

1. Samuelson
2. Hudson

Guns Versus Buttery .3: یــا »تفنــگ در مقابــل َکــره«. ایــن اســتعاره بــه مســئله ای اساســی در اقتصــاد کالن اشــاره دارد: آیــا بایــد بودجــه 
را به گونــه ای تخصیــص داد کــه در وهلــة نخســت امنیــت نظامــی و دفاعــی کشــور تضمیــن شــود، یــا بایــد اولویــت را بــه ســایر نیازهــا )ماننــد 
نیازهــای اقتصــادی کشــور( داد؟ در این بــاره، سیاســتمداران همــواره ناچارنــد دســت بــه انتخــاب زده و توازنــی میــان ایــن دو نــوع هزینــه ایجــاد 

کننــد کــه بــه نفــع کشــور باشــد )مترجمــان(.
4. Guns versus canes
5. Forbes
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ــراي  ــه صفتــی آشــنا بــدل شــد )ب ــارة سیاســت های بودجــه ای فــدرال، لقــِب »پیروپاتال هــای حریــص« ب درب
مثــال: Salhoz, 1990(. مجلــه فورچــون1 تــا جایــی پیشــرفت کــه ادعــا کــرد »ســتِم ســالمندان آمریکایــی یکــی 

.)Smith, 1992, p. 68( »از مســائل حیاتــِی پیــش روی جامعــه اســت
در فضــای چنیــن عقایــدی، گفتمــان عمومــی به طــور فزاینــده ای بــه دشــمنی بــا برنامه هــای دولتــِی معطــوف به 
ســالمندان برخاســت. به عــالوه، ســالمندان ســپر بــالی طیــف گســترده ای از دیگــر مشــکالت مــردم آمریــکا شــدند؛ 
بــراي مثــال در اواســط دهــة 80 زمانــی کــه تصــور می شــد کشــور ژاپــن به عنــوان قــدرت برتــر اقتصــادی آمریــکا 
را پشــت ســر گذاشــته اســت، وزیــر بازرگانــی پیشــین عنــوان کــرد پیش شــرط بازیابــی رتبــة اول اقتصــاد در جهــان 
.)Peterson, 1987( بــرای آمریــکا ایــن اســت کــه برنامه هــای معطــوف بــه ســالمندان تــا حــد زیــادی کاهــش یابنــد

ــون  ــی اکن ــان و حت ــتند، در آن زم ــر می دانس ــالمندان را مقص ــا س ــل آن ه ــه به دلی ــکالتی ک ــتر مش بیش
ــرِی« میان نســلی. شــماری از حامیــان  ــا درواقــع »نابراب ــه »برابــری میان نســلی« اســت- ی مســائلی مربــوط ب
ــای  ــه، مراقبت ه ــتن تغذی ــة نداش ــان در زمین ــاری جوان ــبب گرفت ــالمندان را مس ــی س ــدرت سیاس ــودکان، ق ک
ــان  ــی از حامی ــی یک ــتند. حت ــر می دانس ــی حمایتگ ــط خانوادگ ــتن محی ــی و نداش ــالت کاف ــالمتی، تحصی س
کــودکان پیشــنهاد کــرد کــه در ]فضــای دموکراتیــِک[ مبــارزة میان نســلی علیــه ســالمندان، والدیــن بــه ازای 
هــر فرزنــد رأی اضافــی دریافــت کننــد، ]زیــرا از ایــن شــرایط بیشــتر متضــرر می شــوند[ )Carballo, 1981(. در 
ســال 1984 زمانــی کــه ســاموئل اچ. پرســتون2 جمعیت شــناس و بعدهــا رئیــس انجمــن جمعیت شناســی آمریــکا 
بــه اشــتباه اذعــان کــرد افزایــش فقــر میــان کــودکان نتیجــة مســتقیم افزایــش مزایــای ســالمندان اســت، مبارزه 

بیــن ســالمندان و کــودکان بیــش از پیــش پذیرفتــه و عرصــه بــرای حضــور آن فراهــم شــد.
ــات  ــت خدم ــن قیم ــئول تعیی ــه مس ــی ک ــران و بیمه گرها-بخش های ــدگان، مدی ــدگان، تأمین کنن ارائه دهن
درمانــی بودنــد- بــار دیگــر بابــت افزایــش هزینه هــای مراقبت هــای ســالمتی به شــدت ابــراز نگرانــی کردنــد. 
ــن  ــورد اینکــه مخــارج تأمی ــه سیاســت مداران، درم ــی از جمل شــماری از دانشــگاهی ها و شــخصیت های مردم
مراقبت هــای ســالمتی بــرای ســالمندان بــه زودی مقــدار نامحــدودی از منابــع مــا را مصــرف خواهــد کــرد ابــراز 
نگرانــی کردنــد. اســتدالل شــد کــه ســالمندان، بــا جمعیــت زیــادی کــه دارنــد، خیلــی وقــت اســت فرصت هــای 
ــی  ــات هســتند باق ــن خدم ــه شایســتة ای ــی ک ــرای نیازمندان ــی ب ــه و جای ــار گرفت ــی را در اختی ــت درمان مراقب

.)Binstock & Post, 1991 Callahan, 1987; :ــود ــه ش ــته اند )مقایس نگذاش
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2. Samuel H. Preston
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ــای  ــر نگرانی ه ــود، ب ــته ب ــلی )AGE(1 گذاش ــری نس ــرای براب ــا ب ــود را آمریکایی ه ــام خ ــه ن ــازمانی ک س
بین نســلی تأکیــد کــرد. ایــن ســازمان در ســال 1985 بــا پشــتیبانی شــرکت های بــزرگ و تعــدادی از نماینــدگان 
مجلــس کــه آن را اداره می کردنــد تأســیس شــد. بخــش عمــدة بودجــه ایــن ســازمان، بــر اســاس گزارش هــای 
ســاالنة آن، از ســوی شــرکت های بیمــه، شــرکت های بــزرگ مراقبت هــای درمانــی، بانک هــا و دیگــر 
ســازمان ها و کســب وکارهای بخــش خصوصــی تأمیــن می شــد؛ تأمین کننــدگان بودجــة ایــن ســازمان، همگــی 
در رقابــت مالــی بــا مدیکــر و تأمیــن  اجتماعــی هســتند )Quadagno, 1989(. نگــرش اساســی ایــن ســازمان 
ــه ســالمندان، کــه بســیار هنگفــت اســت،  ــا ب ــود کــه کل انتقال هــای عمومــی درآمــدی و دیگــر مزای ــن ب ای
ناعادالنــه اســت و فرزنــدان نســل بیش زایــی کــه بعدهــا بــه ســالمندی خواهنــد رســید، بــا توجــه بــه توزیــع 
منابــع عمومــی در مبــارزه ای بــا نســل های جوان تــر گرفتــار خواهنــد شــد. ایــن ســازمان بــه کمــک دفتــر خــود 
در واشــنگتن ایــن دیــدگاه را اشــاعه داد و ایــن کار را از طریــق اطالعیه هــای رســمی، مصاحبه هــای رســانه ای، 
فصلنامــة ژورنــال نســلی2، کتابــی بــه تألیــف یکــی از کارکنانــش )Longman, 1987(، و کنفرانس هــای دوره ای 
ــد  ــت خواه ــالمندی حمای ــه ای روبه س ــه کســی از جامع ــودکان در خطــر: چ ــه »ک ــی ازجمل ــون موضوعات پیرام

کــرد؟« و »مدیکــر و فرزنــدان نســل بیش زایــی« انجــام داد.
اگرچــه ســازمان آمریکایی هــا بــرای برابری هــای نســلی، باالخــره از صحنــه محــو شــد، تــا آخــر ایــن دهــه 
رســانه ها و دانشــگاهیان، از مضامیــن نابرابــری و تضــاد بین نســلی به عنــوان دیدگاهــی عــادی بــرای توصیــف 
 .)Cook, Marshall, Marshall & Kaufman, 1984( بســیاری از مســائل سیاســت اجتماعــی اســتفاده کردنــد
ــراي مثــال، رئیــس مشــهور  ــود؛ ب حتــی ایــن دیــدگاه در میــان نخبــگان جامعــه و قــوة مقننــه3 رواج یافتــه ب
ــر  ــه ناگزی ــدرال ب ــی ف ــة داخل ــکل بودج ــرد: »ش ــالم ک ــال 1986 اع ــی4 در س ــگاه های آمریکای ــن دانش انجم
ســبب ایجــاد کشــمکش میــان برنامه هــای معطــوف بــه ســالمندان و هریــک از اهــداف اجتماعــی مبتنــی بــر 

.)Rosenzweig, 1990( »بودجه هــای فــدرال می شــود

1. Americans for Generational Equity
2. Generational Journal

Capitol Hill .3: نام تپه ای در شهر واشنگتن که کاخ کنگره )مجلسین آمریکا( روی آن قرار دارد )مترجمان(.
4. American Association of Universities
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جمعیت شناسي آخرالزمانی و تاجران سرنوشت بد

ــذار  ــا گ ــه ب ــارة لیبرالیســم کالســیک ک ــق دوب ــی، رون ــدان نســل بیش زای ــالمندی فرزن ــا نزدیک شــدن س ب
سیاســی ســالمندان از اُبژه هــای ترحــم بــه پیروپاتال هــای حریــص درآمیختــه بــود، زمینــة گفتمــان عمومــی را 
بــرای ورود آنچــه مــا در آغــاز ایــن فصــل »تاجــراِن سرنوشــت بــد« نامیدیــم مهیــا کــرد. مــا آن هــا را به دلیــل 
ــدگاه  ــم- دی ــر می نامی ــدد، تاج ــع متع ــب مناف ــور کس ــده به منظ ــورد آین ــود درم ــای خ ــن نگرانی ه فروخت
ایدئولوژیــک خــاص یــا فــروش فرصت طلبانــة کاالهــای مالــی و خدماتــی. مــا از واژه سرنوشــت بــد به منظــور 
تأکیــد بــر ایــن مســئله اســتفاده می کنیــم کــه آن هــا از فــن مبالغــه و هراس افکنــی بــرای فــروش اســتفاده 
ــج  ــال تروی ــی در ح ــور مصمم ــواره به ط ــلی، هم ــری بین نس ــر براب ــز ب ــر تمرک ــالوه ب ــا ع ــد. آن ه می کنن

ــد. ــالمندی بوده ان ــه س ــوط ب ــای« مرب »بحران ه
در ســال 1986 رئیــس و مدیــر کارگزینــی پــروژة جامعــة رو بــه ســالمندی1 در شــرکت کارنگــی2 در نیویورک 
بــه سیاســت گذاران و دیگــر مخاطبــان دربــارة مشــکالتی کــه ممکــن بــود از آنچــه انقــالب جمعیتــی3 نامیــده 
ــا توجــه بــه پیش بینــی ســاختار جمعیتــی، ایــن پرســش را مطــرح  بودنــد بــه وجــود آیــد هشــدار داد. آن هــا ب
کردنــد: »آیــا ممکــن اســت یــک جامعــة ســالمند، یــا جامعــه ای کــه بــه ســالمندی نزدیــک شــود، دوام بیــاورد؟« 

.)Pifer & Bronte, 1986, p. 5(
ایــن پرســش متضمــن هشــداری اســت کــه در دیگــر متــون نوشــته شــده دربــارة ایــن موضــوع، در آن زمــان 
و اکنــون وجــود دارد. در حــال حاضــر، متــون بســیاری دربــارة پیامدهــای ســالمندی جمعیــت نوشــته شــده اســت. 
نخســت اینکــه، نــرخ بــاروری دچــار کاهــش بلندمــدت شــده اســت؛ یعنــي ســهم ســالمندان در کل جمعیــت در حال 
رشــد اســت و تــا ســال 2030 بــه 20 درصــد خواهــد رســید. دوم اینکــه تعــداد مطلــق ســالمندانی کــه بــرای دریافــت 
برنامه هــای ســالمندی واجدشــرایط خواهنــد شــد به شــدت افزایــش خواهــد یافــت )اساســاً دو برابــر(. و ســوم اینکــه 
میانگیــن امیــد بــه زندگــی ســالمندان در حــال افزایــش اســت؛ یعنــي ســالمندان مزایابگیــر، ایــن مزایــا را نســبت بــه 
گذشــته بــه مــدت بیشــتری دریافــت خواهنــد کــرد )National Center for Health Statistics, 2004(. امــروزه یــک 
زن 67 ســاله به طــور میانگیــن امیــد دارد بیــش از 18 ســال دیگــر نیــز زنــده بمانــد. پــس زمانــی کــه جوان تریــن 
فرزنــد نســل بیش زایــی در ســال 2029، 67 ســاله شــود، می توانــد بیــش از بیســت ســال از مزایــای تأمیــن  اجتماعــی 

1. Aging Society Project
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3. Demographic Revolution
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تــا ســال 2050 یــا بیشــتر اســتفاده کنــد. عواقب چنیــن تغییرات جمعیت شــناختی چیســت؟ عواقــب پیــروی از تاجران 
سرنوشــت بــد بــرای ســالمندان و به طورکلــی جامعــه وخیم تــر و وحشــتناک تر خواهــد بــود.

اخالق زیست شــناس1، دنیــل کاالهــان2 بــا ابــراز نگرانــی درمــورد هزینه هــای کنونــی و آتــی مراقبت هــای 
درمانــی ســالمندان کتابــی مشــهور و پرمخاطــب بــا عنــوان »تعییــن محدودیت هــا: اهــداف پزشــکی در جامعه ای 
ــد« و  ــد اجتماعــی جدی ــه »تهدی ــت ســالمند را به مثاب ــاب او جمعی ــن کت ــرد. در ای ــف ک ــه ســالمندی« تألی روب
»بهمــن3 جمعیتــی، اقتصــادی و پزشــکی کــه درنهایــت تخریــب عظیمــی بــه بــار خواهــد آورد« توصیــف کــرد 
ــنهاد  ــالمندی را پیش ــی س ــای درمان ــهمیه بندی مراقبت ه ــتا او س ــن راس )Callahan, 1987, p. 20(. در همی
ــاال.  ــه ب ــال ب ــراد 70 س ــرای اف ــر4 ب ــی مدیک ــای اورژانس ــای مراقبت ه ــت هزینه ه ــو بازپرداخ ــژه لغ داد؛ به وی
ایــن پرســش بــه ذهــن می رســد کــه چــرا کاالهــان بــرای توصیــف جمعیــت روبه رشــد ســالمندان از اســتعارة 
غیرمعمــول »بهمــن« اســتفاده کــرده اســت. بهتریــن حــدس می توانــد ایــن باشــد کــه بهمــن هرچــه را ســر راه 
باشــد نابــود می کنــد و از طریــق ایــن حرکــت و نابــودی بزرگ تــر می شــود. احتمــال مــی رود پیــام اساســی او 

ایــن باشــد: بیاییــد آن هــا را دفــن کنیــم، پیــش از آنکــه آنــان مــا را دفــن کننــد!
ــه  ــی را ک ــل بیش زای ــدان نس ــی، فرزن ــت ام آی ت ــکدة مدیری ــس دانش ــاددان و رئی ــوُرو5، اقتص ــتر ت لس
ــرای  ــا ب ــه حــرص آن ه ــرده اســت ک ــف ک ــدگان توصی ــوده ای از رأی دهن ــه ت ــد، به مثاب ــالمندی می رون رو به س

ــود: ــد ب ــرای دموکراســی خواه ــادی ب ــدی بنی ــی، تهدی ــای دولت کســب مزای

هیچ کــس نمی دانــد چگونــه می تــوان افزایــش اســتحقاق مزایــا را در جوامــع دموکراتیــک کنتــرل 
ــه اکثریــت رأی دهنــده هســتند، دولت هــای  کــرد... آیــا زمانــی کــه ســالمندان در حــال تبدیــل ب
ــی  ــون نهای ــا آزم ــی، ب ــد داشــت؟ حــق رأی همگان ــا را خواهن ــت کاهــش مزای ــک جرئ دموکراتی
ــی از  ــای اکثریت ــد مزای ــک نتوانن ــای دموکراتی ــر دولت ه ــد. اگ ــد ش ــه خواه ــالمندان مواج س
ــی را در  ــد داشــت. جنــگ طبقات ــی نخواهن ــدة درازمدت ــد، آین ــدگان خــود را کاهــش دهن رأی دهن
ســال های پیــش رو بایــد به مثابــه جنــگ جوانــان در مقابــل ســالمندان تعریــف کــرد، نــه فقــرا در 

.)Thurow, 1996: 47( ــدان ــل ثروتمن مقاب

1. Bioethicist
2. Daniel Callahan
3. Avalanche
4. Medicare reimbursement for life-saving care
5. Lester Thurow

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



174  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

ــه ای  ــتند«، نمون ــده هس ــت رأی دهن ــه اکثری ــدن ب ــال تبدیل ش ــالمندان در ح ــه »س ــوُرو ک ــه ت ــن جمل ای
ــی  ــت حت ــد. درحقیق ــان مي کنن ــد بی ــت ب ــران سرنوش ــه تاج ــت ک ــده ای اس ــای گمراه کنن ــی از مبالغه ه عال
ــا 27 درصــِد  ــند، تنه ــتر برس ــا بیش ــالگي ی ــه 65 س ــال 2030 ب ــی در س ــدان نســل بیش زای ــه فرزن ــی ک زمان
رأی دهنــدگان آمریــکا را تشــکیل خواهنــد داد )U.S. Census Bureau, 1998(. افــزون بــر ایــن، تــا بــه امــروز 
شــواهد اثبات کننــده ای وجــود نــدارد کــه آراء ســالمندان یــا فرزنــدان نســل بیش زایــی یکســان و منســجم باشــد 

.)Peterson,1999, p. 209(
پیتــر جــی. پیترســون1، مدیــر امــور مالــی در وال اســتریت یکــی از افــراد تأثیرگــذار بــر باورهــای عمومــی 
اســت. او ســال ها کتاب هــا و مقاالتــی چــاپ کــرده اســت بــا ایــن مضمــون کــه تعهــدات دولــت بــه برنامه هــای 
پرداخــت اســتحقاقی بیمــة اجتماعــی بایــد به شــدت کاهــش یابــد. او هشــدار می دهــد قــدرت سیاســی فرزنــدان 

نســل بیش زایــی می توانــد ایــن اصالحــات را ســخت یــا غیرممکــن کنــد:

ــای سیاســِی  ــه غول ه ــازمان یافته را به مثاب ــالمندان س ــی، س ــالمندی جهان ــا ممکــن اســت س آی
ــال  ــه در ح ــد ک ــی را تصــور کنی ــدان نســل بیش زای ــر تخــت بنشــاند؟.... فرزن شکســت ناپذیر ب
ــی  ــوده ول ــش ب ــال افزای ــادی در ح ــت های اقتص ــه چشم داش ــتند درحالی ک ــتگی هس بازنشس
منابــع ذخیره شــده کافــی نیســتند؛ بودجه هــای تحصیلــی لغــو می شــوند؛ زیرســاخت های 
ــش  ــواره افزای ــر دســتمزد هم ــات ب ــای دیگــری می شــود و مالی ــده و صــرف چیزه کشــور بلعی

.)Peterson,1999, p. 209( می یابــد 

پیترســون آن قــدر بابــت تأثیــر فرزنــدان نســل بیش زایــی بــر سیاســت نگــران اســت کــه بــرای رســاندن 
ــاس  ــت. براس ــرده اس ــیس ک ــخصی اش تأس ــای ش ــارد دالر از دارایی ه ــا 1 میلی ــه اي را ب ــود، مؤسس ــام خ پیغ
ــداف  ــی از اه ــه یک ــن اینک ــر گرفت ــا در نظ ــزThomas, 2008, p. C4( 2( ب ــه نیویورک تایم ــی از روزنام گزارش
ویــژة او »ســازمان دهی یــک البــی جوانــان در مقابــل البــی ســالمندان انجمــن بازنشســتگان آمریــکا« اســت، 
می تــوان متوجــه شــد کــه او قصــد دارد نزاعــی بین نســلی بــه پــا کنــد. او بــا تأمیــن بودجــة حملــه ای رســانه ای 
در تابســتان 2008 تــالش خــود را آغــاز کــرد و در شــبکة خــود فیلــم مســتندی بــا عنــوان I.O.U.S.A پخــش 
 Harwood,( کــرد کــه مشــکالت مالــی بلندمــدت ناشــی از تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر را بــه تصویــر می کشــید

.)2008
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ــگاران و دیگــر مفســران امــور  ــه اســتادان دانشــگاه، ســرمایه داران، روزنامه ن ــه ای ب ــن ســخنان بدبینان چنی
عمومــی محــدود نیســت. سیاســت مداران نیــز جــزء تاجــران سرنوشــت بــد بوده انــد. کلینتــون در ســال 1993، 
ــِی پرداخت هــای اســتحقاقی و اصــالح مالیاتــی1 را ایجــاد کــرد کــه اعضــای آن 22 نفــر از  کمیســیوِن دوحزب
مجلــس بودنــد. اصــالح پرداخت هــای اســتحقاقی بــه معنــی اصــالح تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر بــود. گــزارش 
ــر دوش  ــادی ب ــاری اقتص ــه ب ــت را به مثاب ــوی دول ــر از س ــی و مدیک ــن  اجتماع ــی تأمی ــیون، تأمین مال کمیس
ــان  ــرد )Bipartisan Commissionon Entitlement and Tax Reform, 1994(. از آن زم ــیم ک ــور ترس کش
ــراز  ــة اجتماعــی ســالمندی اب ــای بیم ــدة برنامه ه ــورد آین ــای مشــابهی درم سیاســت مداران بســیاری نگرانی ه

کرده انــد.
ــرد،  ــاز ک ــال 2005 آغ ــود را در س ــوری خ ــت جمه ــن دورة ریاس ــه دومی ــی ک ــوش، زمان ــور ب رئیس جمه
ــی بی ســابقه، خــودش  ــرد وارد شــد. او در کمپین ــن نب ــه ای ــدرت ب ــا ق ــد، ب ــک تاجــر سرنوشــت ب همچــون ی
وظیفــة ســخنوری تبلیغاتــی را در نکوهــش وضعیــت برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه عهــده گرفــت؛ کمپینــی کــه 
کاخ ســفید آن را »60 توقــف در 60 روز« نامیــد. او دائمــاً بــر ایــن مســئله اصــرار داشــت کــه تأمیــن  اجتماعــی 
ــت  ــتی حرک ــمت ورشکس ــه س ــد و »ب ــد ش ــول« خواه ــه زودی »بی پ ــید، ب ــد رس ــران خواه ــه بح ــه زودی ب ب
می کنــد« )Bumiller, 2005(. او ایــن حقیقــت را آشــکارا نادیــده گرفــت کــه کســري مزایایــی کــه بعدهــا حــدود 
ــا آن زمــان  ــا دهــة 2040 رخ نخواهــد داد و هنــوز ســه دهــه ت 26 درصــد محاســبه شــد، طبــق محاســبات ت
ــه ســاختمانی  ــه تأمیــن اجتماعــی، ســفری »تبلیغاتــی2« ب ــوش به منظــور تخریــب اعتمــاد ب ــم. ب ــه داری فاصل
اداری در پارکرزبــرگ3 ویرجینیــای غربــی ترتیــب داد کــه اداره کل فــدرال بدهــی عمومــی4 در آنجــا قــرار دارد. او 
در آنجــا به طــور تشــریفاتی، کشــویي حــاوی پرونده هــای اوراق قرضــة دولتــی5 را بــاز کــرد. ایــن اوراق حاصــل 
ذخیره هــای مالــي صنــدوق امانــی تأمیــن  اجتماعــی بــود. وي اعــالم کــرد آن اوراق بــی ارزش هســتند؛ آن هــا 
 Vieth &( »را »اوراق بدهــی بی اعتبــار« خوانــد و اصــرار کــرد کــه »دیگــر عمــاًل صنــدوق امانــی وجــود نــدارد

.)Simon, 2005
راه حــل اصلــی رئیس جمهــور بــوش بــرای مشــکل تأمیــن  اجتماعــی ایــن بــود کــه برنامــه تــا مــرز نابــودی 
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پیــش بــرود. رویکــرد او ایــن بــود کــه از مالیــات بــر حقــوق و دســتمزدی کــه بــه تأمیــن اجتماعــی تخصیــص 
ــوان آن هــا را  ــردی و شــخصی اســتفاده شــود؛ حســاب هایی کــه بت ــرای ایجــاد حســاب های ف داده می شــد، ب
به منظــور تشــویق بخــش خصوصــی و دریافــت عایدی هــای کالن در بــازار ســرمایه گذاری کــرد؛ البتــه بــوش 
پــس از رویارویــی بــا متخصصانــی کــه مشــکالت جــدی توصیه هــای او را گوشــزد کردنــد، پذیرفــت چیــزی 
کــه او پیشــنهاد داده هیــچ کاری بــرای حــل کســرِی بودجــه تأمیــن  اجتماعــی در دهه هــای آتــی نخواهــد کــرد.

پیشگیری از تهدیدات پیش روی تأمین اجتماعی

راه حــل هوشــمندانة رویکــرد بیمــة اجتماعــی هنــوز تســهیم ملــِی ریســک ها1 از طریــق ســازوکارهای بیمــه ای 
ــالمندان  ــرای بیشــتر س ــی ب ــت انســانی قابل توجه ــی و کرام ــت مال ــبب ایجــاد امنی ــه س ــی ک اســت. راه حل
ــا  ــا فاصلــه آن هــا را ب آمریکایــی شــده اســت. تأمیــن  اجتماعــی میلیون هــا نفــر را از فقــر نجــات می دهــد ی
ــاد  ــرای ایج ــی منســجم ب ــا بنیان ــتمری ها و پس اندازه ــردن مس ــا اضافه ک ــن ب ــد. همچنی ــظ می کن ــر حف فق
ــی  ــد. مدیکــر هزینه هــای مراقبت هــای درمان ــت اقتصــادی رضایت بخــش در دورة ســالمندی می آفرین موقعی

را بــرای بیــش از 90 درصــد ســالمندان کشــور تأمیــن می کنــد.
بــا وجــود تــالش  ناموفــق بــوش بــرای خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، هنــوز تهدیداتــی پیــش روی بیمة 
ــرای رفــع ریســک های بســیاری کــه همــة مــا  اجتماعــی اســت. احتمــااًل تضعیــف رویکــرد موفــق آمریــکا ب
در زمــان ســالمندی بــا آن روبــه رو هســتیم، یکــی از ایــن تهدیــدات اســت. خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی 
ــا تأکیــد  ــه کمــک ایجــاد حســاب های شــخصی همچنــان در دســتورکار سیاســِت عمومــی قــرار دارد کــه ب ب
ــردن  ــرای محدودک ــددی ب ــات متع ــود. اقدام ــت می ش ــازار آزاد تقوی ــردی و ب ــئولیت ف ــر مس ــم ب نئولیبرالیس

ــی ســالمندان در حــال بررســی اســت. هزینه هــای مدیکــر در مراقبــت درمان
ــن  ــدگاری چنی ــا مان ــرد، ب ــام می گی ــت بد انج ــراِن سرنوش ــط تاج ــه توس ــی ک ــی بحران ــا، دالل ــر م از نظ
ــی  ــای سیاس ــال 2030 چالش ه ــا س ــا ت ــِت م ــتابان جمعی ــالمندِی ش ــادی دارد. س ــاط زی ــت هایی ارتب سیاس
قابل توجهــی ایجــاد خواهــد کــرد؛ بــا ایــن حــال اگــر به صــورت تاریخــی بــه روایــات جانبدارانــه ای کــه دربــارة 
بحران هــای حــوزة ســالمندی ارائــه شــده اســت بنگریــم، آشــکار مي شــود کــه ایــن بحران هــا خــارج از بــازار 

ــد. ــر بگیری ــر را در نظ ــای زی ــد. نمونه ه بوده ان

1. National Pooling Of Risks
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در زمــان پیشــنهاد مدیکــر )و تصویــب نهایــی آن در ســال 1965(، ســران انجمــن پزشــکی آمریــکا1- یکی از 
مخالفــان سرســخت تصویــب برنامــه- پیش بینــی کردنــد کــه برنامــه بــه زودی موجــب ایجــاد »بیمــة پزشــکی 
همگانــی2« و بحــران در مراقبــت درمانــی خواهــد شــد، امــا چنیــن چیــزی رخ نــداد. در اواخــر دهــة 70 و اوایــل 
ــن  اجتماعــی وجــود دارد. علی رغــم رتوریــک گســترده  ــی تأمی ــی در تأمین مال ــد بحران دهــة 80 ادعــا می کردن
 Estes,( ــت ــوار نیس ــم دش ــا ه ــی آن قدره ــکل تأمین مال ــل مش ــد ح ــوم ش ــان، معل ــران در آن زم ــارة بح درب
1983(. در ســال 1986 زمانــی کــه مجلــس، بازنشســتگی اجبــاری را بــرای تمــام ســنین و مشــاغل غیرقانونــی 
اعــالم کــرد، بــاز هــم بحــران دیگــری پیش بینــی شــد. بســیاری از کارفرمایــان بــروز فاجعــه ای اقتصــادی را 
پیش بینــی کردنــد کــه براســاس آن، حقــوق و دســتمزدهای تجــاری از بیــن مي رفــت و تولیــد به دلیــل ازدیــاد 
ســالمندان متوقــف مي شــد؛ کارگرانــی بــا حقــوق بــاال کــه مهارت هــا و انــرژی آن هــا در اثــر کهولــت ســن از 
بیــن رفتــه اســت. بــار دیگــر معلــوم شــد ایــن وحشــت ها بی اســاس هســتند. ســالمندان نســبتاً کمــی تصمیــم 

بــه ادامــة کار گرفتنــد )بیشــتر آن هایــی کــه تصمیــم بــه ادامــة کار گرفتنــد نیــز ُپربــازده بودنــد(.
ــترده ای  ــت گس ــر در عدم قطعی ــدارد؛ مگ ــته ن ــا گذش ــی ب ــان تفاوت ــی چن ــران کنون ــه بح ــا راجع ب فریاده
ــم،  ــار بگذاری ــک بحــران را کن ــر رتوری ــد. اگ ــن  اجتماعــی و مدیکــر ایجــاد می کن ــارة سرنوشــت تأمی ــه درب ک
ــی نســبتًا  ــق اعمــال تغییرات ــوان از طری ــن  اجتماعــی را می ت ــداوم تأمی ــه ت ــوط ب درک اینکــه چالش هــای مرب
کوچــک بــدون نیــاز بــه اصالحــات رادیــکال برطــرف کــرد، تقریبــاً ســاده اســت؛ بــرای مثــال در گــزارش ســال 
ــا شــروع ســال  2008 کــه هیئت امنــای صنــدوق امانــی تأمیــن  اجتماعــی منتشــر کردنــد، تخمیــن زده شــد ب
ــن گــزارش  ــا ای ــن شــکافی قابل توجــه اســت، ام ــود. ای ــل پرداخــت خواهــد ب ــا غیرقاب 2041، 22 درصــِد مزای
نشــان می دهــد افزایــش 85 واحــد درصــدی مالیــات بــر حقــوق و دســتمزدی کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی را 
تأمین مالــی می کنــد- هــم بــرای کارگــر و هــم بــرای کارفرمــا- می توانــد شــکاف یادشــده را در کل دورة 75 

.)Board of Trustees, 2008( ــد ــی شــده اســت برطــرف کن ــزارش پیش بین ــن گ ــه در ای ســاله ای ک
ــی  ــرات حداقل ــه ای از تغیی ــراه آن مجموع ــه هم ــا ب ــش داد، ام ــر افزای ــیار کمت ــا را بس ــوان مالیات ه می ت
دیگــری را اعمــال کــرد؛ ماننــد افزایــش ســقف مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد افــراد پردرآمــد به منظــور ایجــاد 
عایــدات بیشــتر بــرای صنــدوق، افزایــش ســن عــادی بازنشســتگی بــه همــراه افزایــش نــرخ امیــد بــه زندگــی 
ــن برنامــه و  ــة معــاش در ای ــا براســاس هزین ــل ســاالنة مزای در محاســبات مربوطــه، کاهــش اندکــی در تعدی

1. American Medical Association
2. Socialized Medicine
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ــن  ــة تأمی ــه برنام ــي آن ب ــا تمام ــر امــالک و مســتغالت ی ــات ب ــدات ناشــی از مالی تخصیــص بخشــی از عای
اجتماعــی.

ــدوق  ــاد در صن ــرآورد کســری بســیار زی ــارة مدیکــر بیشــتر اســت. در اینجــا مســئله ب ــن چالش هــا درب ای
ــرای  ــده ب ــی در ایاالت متح ــای درمان ــدة مراقبت ه ــدت فزاین ــای به ش ــه هزینه ه ــت، بلک ــر نیس ــی مدیک امان
ــال 2036،  ــا س ــت ت ــده اس ــی ش ــت. پیش بین ــر اس ــة مدیک ــرای برنام ــی آن ب ــای مال ــنین و پیامده ــام س تم
ــه حــدود 8 درصــِد  ــر شــود و ب ــد ناخالــص داخلــی بیــش از ســه براب ــه تولی نســبِت مخــارِج برنامــة مدیکــر ب
Medicare Payment Advisory Com- )تولیــد ناخالــص داخلی)یعنــی یــک دوازدهــم ثــروت ملــی مــا( برســد

ــد ســالمندی جمعیــت نقــش اندکــی در  ــا ایــن حــال شــماری از پژوهش هــا نشــان داده ان mission, 2006(؛ ب
ــی ایاالت متحــده دارد )Reinhardt, 2003(. مســئله  افزایــش شــتابان و مــداوم هزینه هــای مراقبت هــای درمان
ــد.  ــش می یاب ــورم افزای ــی ت ــرخ کل ــریع تر از ن ــا س ــه در آن هزینه ه ــت ک ــام اس ــه ای در کل نظ ــل هزین عوام
منابــع اصلــی افزایــش هزینــة ســرانة بیمــار در بخــش مراقبت هــای درمانــی ایــن مــوارد اســت: جریــان ثابــت 
رویه هــا و فناوری هــای پرهزینــه و جدیــد، نرخ هــای بــاالی مصــرف منابــع و تجهیــزات، هزینه هــای اجرایــی 
هنگفــت بنگاه هــای خصوصــی و هزینه هــا و مصــارف تطبیقــی بــاال و غیرضــروری در بعضــی مناطــق و مراکــز 

درمانــی در مقایســه بــا ســایر مناطــق و مراکــز.
درنتیجــه تــالش بــرای محدودکــردن هزینه هــای مدیکــر بــدون کاهــش پوشــش مراقبت هــای درمانــی بیماران 
ســالمند، بایــد بــر اصــالح کلــی نظــام مراقبــت درمانــی تمرکــز کنــد، امــا به دلیــل ســهم مالــی زیــادی کــه مجموعه 
شــرکت های دارویــی در مناســبات جــاری دارنــد، موانــع سیاســي مهمــی بــر ســر راه اصالحــات همه جانبــه و عمــدة 
ــر شــود، امــکان  ــی چندپاره ت ــن، هرچــه حــوزة مراقبت هــای درمان ــر ای ــزون ب ــی وجــود دارد. اف مراقبت هــای درمان
اینکــه بتــوان شــخص یــا نهــاد خاصــی را مســئول آن دانســت کمتــر می شــود. در مقابــل، از آنجــا کــه می تــوان 
سیاســت های مربــوط بــه مدیکــر را از طریــق اقدامــات سیاســی هماهنــگ دولــت متمرکــز کــرد، می تــوان آن هــا را 
به طــور مؤثرتــری اجــرا کــرد. درنتیجــه، تالش هایــی کــه بــرای محدودکــردن هزینه هــای مراقبــت درمانــی انجــام 

می شــود، بــه احتمــال زیــاد بــر کاهــش پوشــش برنامــة مدیکــر متمرکــز می شــوند.

چارچوب بندي دوبارة مسائل یک کشور روبه سالمندی

ــان  ــا همچن ــید. آی ــد رس ــن خواه ــئلة بنیادی ــه دو مس ــده ب ــی در ایاالت متح ــة اجتماع ــداوم بیم ــت، ت درنهای
ثــروت ملــی کافــی بــرای تأمیــن مالــي برنامه هــای تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر وجــود خواهــد داشــت؟ آیــا 
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ارادة سیاســی کافــی بــرای ایــن امــر وجــود خواهــد داشــت؟ از نظــر مــا تقویــت ارادة سیاســی الزم مســتلزم 
ــد. ــه در حــوزة بیمــة اجتماعــی در خطرن ــی اســت ک ــارة چیزهای ــدی دوب چارچوب بن

جــورج لیــکاف1 )2004( در کتــاب خــود بــا عنــوان دربــارة فیــل فکــر نکــن: ارزش هایــت را بشــناس و بحــث 
ــورد  ــرح و م ــت گذاری ش ــت ورزی و سیاس ــر در سیاس ــتدالل مؤث ــرای اس ــی را ب ــن2 اصول ــدی ک را چارچوب بن
ــی کالیفرنیاســت. او  ــوم شــناختی و زبان شناســی در دانشــگاه برکل ــکاف پروفســور عل ــرار می دهــد. لی ــد ق تأکی
نقــش اســتعاره ها در چارچوب بنــدی مســائل و نفــوذ مــداوم چارچوب هــای رتوریــک در حــوزه سیاســت گذاری 

ــد. ــرح می ده را ش
ــا چــه ســازمانی  ــه شــود، چــه کســی ی ــدات پیــش روی تأمیــن  اجتماعــی مقابل ــا تهدی ــرار اســت ب اگــر ق
ممکــن اســت رهبــری چارچوب بنــدی دوبــارة مســائل سیاســی ســالمندی را بــر عهــده گیــرد تــا بــا ســناریوهای 
آخرالزمانــی و گزینه هــای سیاســی رادیــکال کــه تاجــران سرنوشــت بــد پیــش کشــیده اند مقابلــه شــود؟ از 53 
ســازمانی کــه عضــو شــورای رهبــری ســازمان های ســالمندی )LCAO(3 هســتند، بیشــتر آن هــا و حتــی خــود 
LCAO نامــزد سیاســي بالقــوة چنیــن وظیفــه ای هســتند. شــورای رهبــری ســازمان های ســالمندی، ائتالفــی 

Leadership Council of Ag- )اســت کــه خــود را »وقــف حفــظ و تقویــت رفــاه ســالمندان آمریــکا« می دانــد 
ing Organizations, 2008(. امــا از نظــر مــا، انجمــن بازنشســتگان آمریــکا4 بهتریــن نامــزد ایــن نقــش اســت. 
در قــرن بیســت ویکم ایــن انجمــن از نظــر سیاســی و مالــی از همتایــان خــود، یــا حتــی تمامــی آن هــا بســیار 
قدرتمندتــر شــده اســت )Schulz & Binstock, 2008(. ایــن انجمــن پیش تــر فراینــد ایجــاد چنیــن ائتالفــی را 
آغــاز کــرده اســت و بــه همــراه گــروه میزگــرد تجــاری5، اتحادیــة بین المللــی کارگــران خدماتــی6 و فدراســیون 
ملــی کســب وکارهای مســتقل7، کمپینــی بــا نــام »چنددســتگی بــه شکســت می انجامــد8« بــه راه انداختــه کــه 
 Divided We( هــدف آن تضمیــن »مراقبــت درمانــی باکیفیــت و امنیــت مالــی بلندمــدت بــرای همــه« اســت

.)Fail, 2008

1. George Lakoff
2. Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate
3. Leadership Council of Aging Organizations
4. American Association of Retired Persons
5. Business Roundtable
6. Service Employees International Union
7. National Federation of Independent Businesses
8. Divided We Fail
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ایــن انجمــن بــا رهبــری مدیرعامــل خــود، ویلیــام ناولــی1 کــه متخصــص باتجربــة روابــط عمومــی اســت، 
بــه احتمــال قــوی بــه اســتفاده از ایــن منابــع مهــم و جایــگاه خــود، به مثابــه ســازمانی بــزرگ کــه حــدود 40 
میلیــون ســالمند عضــو آن هســتند بــراي ایفــای نقــش سیاســی آشــکار و فعاالنــه ادامــه می دهــد. از زمانــی کــه 
او در اوایــل ســال 2002 ایــن مســئولیت را پذیرفــت »تغییــر اجتماعــی مثبــت« بــه اولویــت آشــکار ایــن ســازمان 
بــدل شــد )AARP, 2003(. بــه نظــر می رســد قصــد او ایجــاد ســازمانی باشــد کــه بــا صــرف میلیون هــا دالر 

بــرای تأثیرگــذاری بــر باورهــای عمومــی، بــه »بازیگــر« مهمــی در سیاســت های واشــنگتن بــدل شــود.
ــال  ــون س ــورد قان ــکا در م ــتگان آمری ــن بازنشس ــه انجم ــا ک ــراض دموکرات ه ــن اعت ــه ای ــخ ب او در پاس
ــا جمهوری خواهــان همــکاری داشــته اســت، اذعــان داشــت کــه  ــارة نســخه های دارویــی مدیکــر ب 2003 درب
ایــن اقــدام، انجمــن بازنشســتگان آمریــکا را در ائتــالف سیاســی دیگــری قــرار داد. او اندکــی پــس از تصویــب 
ایــن قانــون بیــان داشــت رهبــران دموکــرات در گذشــته »اهمیتــی بــرای انجمــن بازنشســتگان آمریــکا قائــل 
ــچ  ــا هی ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــم انجــام دهی ــه می توانی ــن کاری ک ــار داشــت »بهتری نمی شــدند«. ســپس اظه
ــه  ــر ب ــا کلمــات و تصاوی ــی متحــد نشــویم« )Cook, 2003(. در ســال 2005 هنگامــی کــه ســازمان او ب حزب
ــن  ــی برخاســت، ای ــن اجتماع ــة تأمی ــِی برنام ــازي جزئ ــرای خصوصی س ــان ب ــا فشــار جمهوری خواه ــگ ب جن

ــد. ــخص ش ــکارا مش ــری آش موضع گی
شــاید بــرای انجمــن بازنشســتگان آمریــکا مؤثرتریــن راهبــرِد چارچوب بنــدی مســائل به منظــور مقابلــه بــا 
تاجــران سرنوشــت بــد و بــه حداقــل رســاندِن تضــاد بین نســلی، ائتــالف بــا حامیــان کــودکان )ماننــد صنــدوق 
دفــاع از کــودکان2( و دیگــر ســازمان های مرتبــط بــه رفــاه اعضــای خانــواده در هــر ســنی باشــد. ایــن ائتــالف 
بــا پیونــددادن ایــن منابــع بایــد کمپیــن رســانه ای مداومــي بــه راه بینــدازد. ایــن کمپیــن بایــد ســالمندی نســل 
ــه  ــه به مثاب ــد،  ن ــیم کن ــه ترس ــان و جامع ــل، خانواده هایش ــن نس ــش روی ای ــی پی ــه چالش ــی را به مثاب بیش زای

بحــران برنامــة تأمیــن اجتماعــی یــا مدیکــر.
ــه  ــن اســت ک ــراد باشــد. راه حــل ای ــر اف ــا ب ــای برنامه ه ــد به ج ــی بای ــن ائتالف ــن کمپی ــي ای ــز اصل تمرک
پیامدهــای تغییــرات سیاســی رادیــکال را برحســب آنچــه ممکــن اســت بــرای ســالمندان، ماهیــت الزامــات و 
ــم؛  ــال داشــته باشــند معنارســانی3 کنی ــواده و تشــکیل نهادهــای اجتماعــی مردمــی به دنب ســبک زندگــی خان

1. William Novelli
2. Children’s Defense Fund
3. Convey
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نهادهایــی کــه جــزء جدایی ناپذیــری از زندگــي روزمــرة تمامــی مــردم آمریــکا باشــند. چنیــن کمپینــی می توانــد 
ــای ضــد  ــا کمپین ه ــت ب ــرای رقاب ــرد و ب ــی را هــدف بگی ــر نســل بیش زای ــون نف ــة نخســت 76 میلی در وهل
ــه  ــد چگون ــان خــود می گوین ــه مخاطب ــدازة کافــی قــوی باشــد؛ کمپین هــای ضــد ســالمندی ب ســالمندی به ان
ــة  ــدف اولی ــم )Mehlman, Binstock, Juengst, Ponsaran, & Whitehouse, 2004(. ه از پیرشــدن بپرهیزی
ایــن کمپیــن ممکــن اســت رســاندن ایــن پیــام )شــاید بــه شــیوه ای تهنیت آمیــز( بــه نســل بیش زایــی باشــد 
کــه آن هــا بــرای ســالیان بســیار زیــادی به عنــوان ســالمند زندگــی خواهنــد کــرد. شــاید جنبــة مکمــل مرحلــة 
»تهنیتــی« نخســت ایــن باشــد کــه نســل بیش زایــی را از مجموعــه مزایــای دولتــی و چگونگــی تأمین مالــی 
ــان  ــد( و نقــش و محدودیت هــای آن ــی کــه ریســک های ســالمندی را کاهــش می دهن ــد )مزایای ــع کن آن مطل

را برایشــان روشــن کنــد.
ــد درصــورت  ــه نشــان ده ــد ک ــناریوهایی باش ــی س ــد ایجــاد و معرف ــن می توان ــن کمپی ــر ای ــة دیگ وظیف
انجــام نــدادن کاری بــرای حفــظ برنامه هــای تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر، زندگــی ســالمندان نســل بیش زایــی 
و خانواده هایشــان چگونــه خواهــد بــود. بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــود کــه ایــن برنامه هــا بایــد بــه شــکلی 
باشــند کــه حمایــت دولتــی را در ســطحی حفــظ کننــد کــه مشــابه تجربــة ســالمندان آمریکایــی در ســه دهــة 

ــرن بیســت ویکم باشــد. ــرن بیســتم و نخســتین ســال های ق آخــر ق
ــرای خــوراک، مســکن،  بودجــة زوج هــای ســالمند و بیوه هــای مســن از نظــر میــزان هزینه هــای آن هــا ب
پوشــاک، وســایل، حمــل و نقــل، مراقبت هــای پزشــکی و مراقبــت بلندمــدت چگونــه خواهــد بــود؟ بــرای آن هــا 
ــه مراقبت هــای  ــاال چــه محدودیت هایــی در دسترســی ب ــد، به ویــژه در ســنین بســیار ب کــه ثــروت کمــی دارن
ــی،  ــاوری باال-وجــود دارد؟ چــه تعــداد از ســالمندان از نظــر مال ــا فن ــه و ب پزشکی-شــامل درمان هــای پرهزین
ــوي  ــط از س ــدت توس ــای بلندم ــاد و مراقبت ه ــی ح ــای درمان ــتناک مراقبت ه ــای وحش ــة هزینه ه در زمین
فرزندانشــان حمایــت خواهنــد شــد؟ آیــا بــه دلیــل ضــرورت اقتصــاد خانــواده، جامعــة آمریــکا شــاهد بازگشــت 
خانوارهــای ســه یــا چهــار نســلی خواهــد بــود؟ آیــا معجزه هــای پزشــکِي همیشــه در حــال ظهــور، بــرای تمامــی 
مــا در دســترس خواهــد بــود یــا تنهــا در دســترس گروه هــای بســیار ثروتمنــد و »دارای رابطــه« قــرار خواهــد 

ــوند. ــرح ش ــت مط ــد به صراح ــیاری می توانن ــی بس ــش های این چنین ــت؟ پرس گرف
بــرای اینکــه نســل بیش زایــی و خانواده هــای آن هــا احســاس کننــد درمــورد حمایــت اجتماعــی از نیازهــای 
اساســی ســالمندان آینــده، آن قــدر بحــران وجــود دارد کــه بایــد اقــدام سیاســی جبران گر-امــا نــه رادیــکال-در 
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آینــدة نزدیــک انجــام شــود، ممکــن اســت ایجــاد و اشــاعة ســناریوهایی کــه بدیــن پرســش ها پاســخ دهنــد 
ــد  ــن می توان ــد گرم شــدن کــره زمی ــد مانن ــب بعی ــر مســئله ای انتزاعــی، ناآشــنا و دارای عواق ــی باشــد. اگ کاف
توجــه عمومــی را بــه خــود جلــب کنــد، پــس چالش هــای ســالمندی جمعیــت نیــز قطعــاً می تواننــد؛ به ویــژه 
ــان  ــه بی ــدة برنام ــری های پیش بینی ش ــر کس ــه از نظ ــای اینک ــه ج ــالمندی را ب ــوع س ــب قریب الوق ــر عواق اگ

کنیــم، از نظــر زندگــی روزمــرة تمــام شــهروندان بیــان کنیــم.
اگــر صحنــة ایــن نمایــش زندگــی روزمــره در کشــوِر رو به ســالمندی مــا را بتــوان بــرای عمــوم مــردم به طــور 
مؤثــری آراســت، بــرای بســیج حمایــت مردمــی از حفــظ برنامه هــای بیمــة اجتماعــی چــه چیــز دیگــری نیــاز 
اســت؟ همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، مســائل پیــش روی ســالمندان را، نــه در حــال حاضــر و نــه در آینــده 
ــت  ــاید راه کســب حمای ــه را از آن مصــون داشــت. ش ــی جامع ــرد و مابق ــان منحصــر ک ــه خودش ــوان ب نمی ت
ــالمندی  ــور روبه س ــرای کش ــتی را ب ــای سیاس ــه گزینه ه ــت ک ــن اس ــل ها ای ــی نس ــتردة تمام ــی گس سیاس
see Har- ــد  ــع این چنینن ــه درواق ــور ک ــم. همان ط ــرح کنی ــواده مط ــت های خان ــکل سیاس ــه ش ــش ب )خوی

ــم. ــران آینده ای ــا مزایابگی ــم تمامــی م ــد فرامــوش کنی rington, 1999(. نبای

پرسش هایی برای بحث

1. چرا نویسندگان می گویند سال های طالیی در خطر تارشدن  هستند؟
2. تاجــران سرنوشــت بــد چــه کســاني هســتند؟ آن هــا بــه چــه چیــزی اعتقــاد دارنــد و چگونــه ایــن بــاور را 

ــد؟ دســتورکاِر سیاســی آن هــا چیســت؟ ــج می دهن تروی
ــکا و  ــی آمری ــة اجتماع ــای بیم ــش روِی برنامه ه ــای پی ــا تهدیده ــه ب ــرای مقابل ــندگان ب ــنهاد نویس 3. پیش

چارچوب بنــدی مجــدد سیاســت های ســالمندی چیســت؟
4. نویسندگان چه راهی را برای کسب حمایت سیاسی گسترده تمامی نسل ها پیشنهاد می دهند؟
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10. خصوصی سازی تأمین اجتماعی؛ نهادینه شدن جنبشي ایدئولوژیک

جودی اِسویوال1 و کارول . استس2

 .)Domhoff, 1996( ــب شــد ــان مناقشــات سیاســی تصوی ــن اجتماعــی در ســال 1935 و در می ــة تأمی برنام
ــن  ــا ای ــة ســال 1950، جمهوری خواهــان، محافظــه کاران و رؤســای شــرکت ها ب ــا زمــان تصویــب اصالحی ت
ــد. همچنیــن  ــاک تلقــی می کردن ــرای کســب وکار، کارگــران و دولــت خطرن ــد و آن را ب ــف بودن برنامــه مخال
آن را مســئولیت و تعهــدی ناعادالنــه بــر دوش نســل های آینــده می پنداشــتند. بــا ایــن حــال، از ســال 1950 
تــا ســال 1995، مجالــس و رؤســای جمهــور به طورکلــی موافــق بودنــد کــه ســاختار بنیادیــن و اصــول تأمیــن  
ــان  ــِت جمهوری خواه ــه اکثری ــی دو دوره ای ک ــق، ط ــورد تواف ــت های م ــود. سیاس ــظ ش ــد حف ــی بای اجتماع
ــا  ــا 1986(، ام ــا 1955 و 1980 ت ــت )1953 ت ــه یاف ــس ســلطه داشــتند، ادام ــت دموکرات هــای مجل ــر اقلی ب
ــلطه  ــدگان( س ــنا و نماین ــس )س ــر دو مجل ــر ه ــان ب ــت جمهوری خواه ــال 1994، اکثری ــه در س ــی ک هنگام
ــن اختــالف و مناقشــه نتیجــة یــک  ــم کــه ای ــا معتقدی ــت. م ــاال گرف ــن خصــوص ب ــد، بحث هــا در ای یافتن
ــش اجتماعــی  ــن جنب ــرد و  ای ــداری می ک ــه از خصوصی ســازی طرف ــود ک ــک ب ــش اجتماعــی ایدئولوژی جنب
طــی فرایندهــا و ســاختارهای گوناگــون نهادینــه شــد. ایــن فصــل، تاریخچــة جنبــش خصوصی ســازی را مــرور 

می کنــد.

تعاریف و نظریه

ــه  ــلط را توجی ــاختاری مس ــط س ــه رواب ــت ک ــا و ایستارهاس ــا، ارزش ه ــا، باوره ــی از ایده ه ــوژی، نظام ایدئول
 Jary & Jary, 1991; Johnson,( می کنــد و مشــروعیت می بخشــد یــا بــرای تغییــر آن جنبــش راه می انــدازد
2000( جنبش هــای اجتماعــی، فرایندهایــی اجتماعــی هســتند کــه کنشــگران در آن هــا به وســیلة شــبکه های 
ــر کنــش  ــد و درگی ــت مشــترکی کســب مي کنن ــد، هوی ــد می یابن ــا یکدیگــر پیون غیررســمی درهم فشــرده ب
 della Porta & Diani,( ــده اند ــناخته ش ــا ش ــرای آن ه ــنی ب ــه به روش ــوند ک ــمنانی می ش ــه دش ــی علی جمع
Diani & Bison, 2004 ;2006(. کنشــگران براســاس ایده هــای مشــترک خویــش به طــور جمعــی در مقابــل 
ــج  ــی را تروی ــن تغییرات ــا چنی ــد ی ــت می کنن ــی مقاوم ــا فرهنگ ــادی ی ــی، اقتص ــوِد سیاس ــع موج ــر وض تغیی

می دهنــد.

1. Judie Svihula
2. Carroll L. Estes
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ــد  ــادی شــکل می گیرن ــای اعتق ــد، براســاس نظام ه ــک ســاختار یافته ان ــه به طــور ایدئولوژی ــی ک کنش های
و هدایــت می شــوند؛ نظام هایــي اعتقــادی  کــه پیــروان از طریــق آن بــه مناســبات اجتماعــی و نظــام اجتماعــی 
ــق  ــک در مناط ــات ایدئولوژی ــگران دارای اجتماع ــد )Zald, 2000(. کنش ــاع می کنن ــا از آن دف ــه ی ــاری حمل ج
مختلــف، دوســتان و دشــمنان، همراهــان متحــد و مخالف هــا و رفتــار درســت و اشــتباه و نیــز انتخاب هایــی را 
ــا و  ــذاران، قاضی ه ــا، قانون گ ــد. بوروکرات ه ــی می کنن ــود معناده ــة مشــترک انجــام می ش ــل جامع ــه به دلی ک
مدیــران اجرایــی بــا جنبش هــا آشــنایند و بــا کســانی ایدئولوژی هایــی مشــترک دارنــد کــه مــا آن هــا را رهبــران 

ایدئولوژیــک و کنشــگران ایدئولوژیــک می نامیــم.
ــم و  ــی منظ ــای اجتماع ــی آن فعالیت ه ــه ط ــت ک ــد فرایندهاس ــم پیام ــد و ه ــم »فراین ــدن، ه نهادینه ش
ــوند«  ــادی می ش ــن و ع ــاختاری روتی ــِت اجتماعی-س ــای ثاب ــوان ویژگی ه ــوند و به عن ــازمان دهی می ش س
ــول  ــکل گیری و تح ــد ش ــم فراین ــی، ه ــش اجتماع ــک جنب ــدِن ی )Jary & Jary, 2000, p. 307(. نهادینه ش
ــا  ــبیده و در آن ه ــج چس ــِی رای ــای ارزش ــه نظام ه ــان ب ــت زم ــا گذش ــرد و ب ــا را در برمی گی ــم پیامده و ه
ــد مفهوم ســازی و اجــرای  ــا رفتارهــای مشــخصی مانن ــدار شــده اســت. فعالیت هــا ی ــوذ کــرده و نســبتاً پای نف
ــوم  ــمند عل ــه دانش ــه ک ــد. همان گون ــوع می کن ــا ممن ــدود ی ــز مح ــت گذاری را نی ــاص سیاس ــای خ رویکرده
ــن  ــتلزِم از بی ــی، مس ــت اندازی های سیاس ــدِن دس ــد، موفق ش ــان مي کن ــوف1 )2002( بی ــورج الک ــناختی، ج ش
ــردن ارزش هــای اخالقــی از طریــق ارزش هــای سیاســی اســت )همان طــور کــه ایده هــای مســئولیت پذیری  ب
ــا در  ــان ب ــد(. جامعه شناس ــازار آزاد این چنینن ــدة ب ــل ها« و ای ــرِی نس ــة »براب ــخة محافظه کاران ــخصی، نس ش
نظــر داشــتن »ســرعت تغییــرات اجتماعــی و انعطاف پذیــری ترتیبــات اجتماعــی« در دوران معاصــر، از »در نظــر 
ــه فرایندهــای  ــِت نقش هــا، ب ــد و بیــش از دســته های ثاب گرفتــن نهادهــا به عنــوان چیزهــای ثابــت می پرهیزن
.)Turner, 2006, p. 301( ــد ــر دارن ــاز نهادینه شــدن4 نظ ــدن3 و ب ــی درآم ــی نهادینه شــدن2، از نهادینگ اجتماع

تحلیل تاریخی و قانونی

ــد.  ــتفاده ش ــا6 )2006( اس ــی5 )2001( و آمنت ــارو، تیل ــک آدام، ت ــری م ــوب نظ ــر از چارچ ــش حاض در پژوه

1. Georg Lakoff
2. Institutionalization
3. De�Institutionalization
4. Re�Institutionalization
5. Mcadam, Tarrow, And Tilly
6. Amenta
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بــرای ثبــت تغییــرات انباشــتی در گفتارهــای حامــی آرمــان خصوصی ســازِی بیمــة اجتماعــی )برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی(، اســناد، پایگاه هــای داده و تارنماهــاِی زیــر را مطالعــه و به صــورت گزینشــی تحلیــل محتــوا کردیــم:

-اسناد اجرایی و مربوط به مجلس؛
- مقاالت مجله های علمی و گزارش ها؛

- تارنماهای اندیشکده ها؛
- پایگاه دادة سازمان تأمین اجتماعی؛

- پژوهش های تاریخی دربارة اصالحات بازنشستگی؛
- پایگاه دادة آنالین CQ Weekly؛

- کنفرانس هایي دربارة بازنشستگی عمومی؛
- یازده سال جلسات استماع تقنینی1.

سرچشمه های سیاسي خصوصی سازی

ــی بلندمــدِت برنامــة تأمیــن اجتماعــی، از همــان آغــاز در ســال  ــه تأمین مال سرچشــمة اختالف نظــر راجــع ب
1977 پدیــدار شــد و همیــن امــر کوشــش های قابل توجهــی از ســوی محافظــه کاران بــرای شــتاب بخشــیدن 
 Amenta, 2006; Domhoff, 1996; Light,( ــت ــال داش ــت را به دنب ــادی حکوم ــاختارهای نه ــر س ــه تغیی ب

.)1995
رئیس جمهــور روزولــت، نیــاز بــه کنــش سیاســی در دورة رکــود بــزرگ را پذیرفــت و قانــون تأمیــن  اجتماعــی 
ــون در  ــن قان ــة ای ــب اصالحی ــاِن تصوی ــا زم ــرد. ت را در ســال 1935 در بحبوحــة مناقشــات سیاســی وضــع ک
ســال 1950، محافظــه کاران و رؤســای شــرکت ها مخالــف بودنــد و ایــن قانــون را بــرای کســب وکار، کارگــران 
ــده  ــل های آین ــر دوش نس ــه ب ــدی ناعادالن ــئولیت و تعه ــد و آن را مس ــی می کردن ــز تلق ــت مخاطره آمی و دول

می پنداشــتند.
در ســال 1977، مجلــس، کمیســیون تأمیــن  اجتماعــی را مســئول ایجــاد نظامــی کرد کــه »در آینــده بهترین 
خدمــات را بــه ملــت« ارائــه دهــد. کمیســیون پــس از مطالعــة فــراوان نتیجــه گرفــت نظــام تأمیــن  اجتماعــی 
ــژه در  ــدار را، به وی ــد پای ــت از درآم ــد »حمای ــر می توان ــای دیگ ــام نظام ه ــر از تم ــی دارد و بهت ــول صحیح اص
ــی  ــدازة کاف ــا به ان ــد ی ــر بودن ــای دیگــر »بســیار هزینه ب ــد. گزینه ه ــق کن ــات اقتصــادی« محق ــان نامالیم زم

1. Legislative Hearings
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ــگان در  ــور ری ــند. رئیس جمه ــته باش ــدی داش ــان درآم ــده همچن ــران در آین ــه« کارگ ــد ک ــن نمی کردن تضمی
ــد پاســداری شــود«. نخســتین  ــه »بای ــن برنام ــه از ای ــان داشــت ک ــه ســال 1983 بی ــان امضــای اصالحی زم
ــا شــهروندان خویــش  رئیس جمهــور بعــدی، بــوش متعهــد شــد کــه دولــت، حامــی ایــن قــرارداد اجتماعــی ب

.)SSA,1981, pp.1–4, 20, 1996a( اســت
مفهــوم خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی در ســطح ملــی، نخســتین بــار هنگامــی پدیــدار شــد کــه پــی 
 یــرد پونــت1 طــی مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری ســال 1988، خواهــان حســاب های خصوصــی تأمیــن  
ــرای  ــختگیرانه تری ب ــازه و س ــیوه های ت ــا از ش ــال 1991، هیئت امن ــد )Birnbaum, 2005(. از س ــی ش اجتماع
ــد کــه توانایــی پرداخــت بدهــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی را می ســنجید.  آزمــون کفایــت مالــی اســتفاده کردن
ــود )SSA, 1996b(. کمــی پــس از آن، در  ــه در درازمــدت ب ــرآورد ورشکســتگی برنام ــن آزمون هــا ب نتیجــة ای
ــرای  ــا پیشــنهاد کــرد کــه شــورای مشــاوران2 ب ــون، هیئت امن طــول نخســتین دورة ریاســت جمهــوری کلینت
بازگردانــدن تعــادل آکچوئریــال بلندمــدت برنامــة تأمیــن اجتماعــی توصیه هایــی را آمــاده کنــد، امــا هیئــت فنــی 
شــورا تذکــر داد خصوصی ســازی مســتلزم جــرح و تعدیل هــای دیگــری اســت کــه فراتــر از اقداماتــی محســوب 
مي شــود کــه بــرای ممانعــت از ورشکســتگی برنامــه ضــرورت دارد و نتیجــه گرفــت کــه درمــورد حســاب های 

خصوصــی بایــد مطالعــة دیگــری انجــام شــود.

کنش ملی

در دهــه 1980، در کنــار راه افتــادِن پــروژه خصوصی ســازی بازنشســتگی توســط اندیشــکده های محافظــه کار، 
ــة  ــردن برنام ــا هــدف نابودک ــن اندیشــکده ها ب ــاز شــد. ای ــت ایاالت متحــده آغ ــازار در دول ــج مباحــث ب تروی
تأمیــن اجتماعــی متحــد شــدند )Ferrara, 1980(. مؤسســة کاتــو3 مقالــه ای بــا عنــوان »رســیدن بــه اســتراتژی 
لنینیســتی« منتشــر کــرد کــه اعضــای بنیــاد هریتیــج 4 به طــور مشــترک نوشــته بودنــد. ایــن مقالــه خواســتار 
جنــگ غیرنظامــی علیــه نظــام تأمیــن اجتماعــی موجــود و ائتالف هــای حامــی آن، از طریــق ایجــاد »یــک 
 Butler & Germanis, 1983,( ائتــالف سیاســی متمرکــز« بــرای منزوی کــردن و تضعیــف ایــن دشــمنان بــود

.)pp. 547–556

1. Pierre du Pont IV )R�Del.)
2. Advisory Concil
3. Cato
4. Heritage Foundation
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در دهــة 1990، توصیه هایــی کــه خواهــان حســاب های شــخصی )خصوصــی( بودنــد، توجــه بیشــتری بــه 
ــه جلســات اســتماع  ــِس تحــت ســلطة جمهوری خواهــان ب ــد. شــاهدانی کــه از ســوي مجل ــب کردن خــود جل
ــد  ــاع از خصوصی ســازی ســخن گفتن ــن اجتماعــی دعــوت شــدند، در دف ــة تأمی ــارة اصــالح برنام ــی درب تقنین
)Svihula & Estes, 2007(. در ژانویــة 1997، شــورای تأمیــن اجتماعــی، ســه طــرح متفــاوت را پیشــنهاد داد کــه 
ــه بعــد، هیئت امنــا دائمــاً گــزارش می کــرد کــه  ــود. از 1998 ب دوتــای آن هــا شــامل حســاب های خصوصــی ب
ایــن صنــدوق امانــی در بلندمــدت دارای تعــادل آکچوئریــال نیســت و بــا گذشــت زمــان تأکیــدش بــر اهمیــت 

تغییــر ایــن برنامــه بیشــتر شــد.
بــوش در مبــارزه انتخاباتــی خــود در ســال 2000، پیشــنهاد داد کــه 2 درصــِد حــق بیمه های تأمیــن  اجتماعی 
افــراد بــه حســاب های خصوصــی واریــز شــود )SSA, 2001(. ســپس در ســال 2005، کمپیــن »60 شــهر در 60 
روز« را بــرای خصوصی ســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه کار گرفــت و پیشــنهاد داد کــه 4 درصــِد 6.2 درصــِد 
مالیــات حق بیمــة تأمیــن  اجتماعــی هــر فــرد )یعنــی حــدود دوســوم آن( بــه حســاب های خصوصــی داوطلبانــه 
هدایــت شــود. طرفــداران دیگــر ایــن ایــده، پیشــنهاد دادنــد کــه یــا 4 درصــد بــه حســاب های خصوصــی واریــز 
ــه  ــام ب ــن نظ ــی ای ــازی تدریج ــا دگرگون س ــرد، ب ــی ف ــن  اجتماع ــای تأمی ــام حق بیمه ه ــاً تم ــا اساس ــود، ی ش
ــن اجتماعــی1 را  ــت تأمی ــور کمیســیون تقوی ــز شــود. در ســال 2001، رئیس جمه حســاب های خصوصــی واری
تشــکیل داد. اعضــای ایــن کمیســیون بــه شــرطی منصــوب شــدند کــه فرمــان او بــرای قــراردادن حســاب های 
ــکده های  ــو اندیش ــیون، عض ــای کمیس ــر از اعض ــش نف ــد. ش ــود را بپذیرن ــنهاد های خ ــی در پیش خصوص
ــس و  ــای مجل ــة 2005، رؤس ــد. در ژانوی ــو بودن ــة کات ــو مؤسس ــر عض ــه نف ــداد س ــن تع ــه کار و از ای محافظ
ــان را  ــا جمهوری خواه ــتند ت ــه ای نوش ــي 103 صفح ــنا، رهنمون ــس س ــان مجل ــای جمهوری خواه همایش ه
Pryce & San- )دربــاره چگونگــی ترویــج حســاب های خصوصــی در برنامــة تأمیــن اجتماعــی آمــوزش دهنــد 

ــی از حســاب های  ــامل نوع ــس ش ــه مجل ــده ب ــرح ارائه ش ــرح از 26 ط ــال 2006، 22 ط torum, 2005(. در س
.)SSA, 2001( خصوصــی مبتنــی بــر دســتاورد فــردی2 بــود

1. SSA, 2001
Crave-out Accounts .2؛ اصطــالح Crave-out بــه معنــای کســب یــک شــغل یــا موقعیــت و امتیــاز بــا ســعی و تــالش فــردی اســت، 
ــن  ــرای نامگــذاری نوعــی از حســاب های بیمــة خصوصــی اســتفاده کــرده اســت، ای ــن اصطــالح ب ــرال در ایاالت متحــده، از ای گفتمــان نئولیب
رتوریــک میــزان تضمیــن درآمــد بازنشســتگی حاصل شــده را بــه کوشــش و دســتاورد »فــرد« ربــط می دهــد و نوعــی ســتایش از فــرد کوشــا را 
در خــود دارد، امــا در الیه هــای پنهــان خــود، مســئولیت ریســک ها را نیــز بــر دوش افــراد می انــدازد بــا توجــه بــه ایــن معنــی، مترجمــان تصمیــم 

گرفتنــد، اصطــالح یــاد شــده را چنیــن بــه فارســی برگردانند)مترجمــان(.
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کنش بین المللی

ــش  ــن جنب ــج ای ــتین نتای ــت، نخس ــه گرف ــده ریش ــازی از ایاالت متح ــرای خصوصی س ــالش ب ــه ت اگرچ
ــزی شــد؛  ــت اقتصــاد کین ــکاری دهــة 1970، موجــب کاهــش محبوبی ــودی و بی ــورم رک ــود. ت ــی ب بین الملل
 Baker, 2007; Myles,( رویکــردی کــه مخــارج دولــت را به مثابــه ابــزاری بــرای بهبــود اقتصــادی می دیــد
ــازار  ــا آرمان هــای ب ــان و دیگــران جســارت داد ت ــه اقتصاددان 1984(. ظهــور اقتصــاد سیاســی پســاکینزی، ب
ــیلی و  ــود از ش ــد خ ــابق، در بازدی ــزِی س ــاددان کین ــن1، اقتص ــون فریدم ــة 1980، میلت ــد. در ده را رواج دهن
 Birnbaum, 2005; Commanding Heights,( ــرد ــخنرانی  ک ــازار آزاد س ــدة ب ــارة ای ــر، درب ــورهای دیگ کش
2000(. اندکــی پــس از آن، خــوزه پینــه را2 اقتصــاددان هــاروارد، کــه از فریدمــن آمــوزش دیــده بــود، پیشــگاِم 

.).Pinera, n.d( ــد ــیلی ش ــتگی ش ــام بازنشس ــازی نظ خصوصی س
ــازار  ــات ب ــج اصالح ــرای تروی ــده را ب ــه داری ایاالت متح ــر خزان ــر، وزی ــز بیک ــگان، جیم ــور ری رئیس جمه
Andrews, 2006; Bough- ــرد  ــه ک ــی روان ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــاالنة صن ــت س ــه نشس )ب

ــده  ــت ایاالت متح ton,2001; Elahi, 1986; James, 1994; Williamson, 2000; World Bank, 2001(. دول
بــا صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی بــرای انجــام اصالحــات بــازار همــکاری کــرد؛ اصالحاتــی شــامل 
ــا، مــارگارت  خصوصی ســازی بازنشســتگی کــه شــرط دریافــت وام از بانــک جهانــی شــد. نخســت وزیر بریتانی
ــود(  ــه ب ــن را برانگیخت ــون فریدم ــه تحســین میلت ــت )کســی ک ــر دپون ــای پی ی ــروی از توصیه ه ــر، در پی تاچ
بســیاری از دارایی هــا و برنامه هــای دولتــی از جملــه نظــام بازنشســتگی عمومــی کشــور را خصوصــی کــرد. در 
آغــاز ســال 1994، بانــک جهانــی بــا انتشــار متنــی تحــت عنــوان »ممانعــت از بحــران ســالمندی« بــه ترویــج 
فعاالنــة خصوصی ســازی به مثابــه نســخه ای اولیــه بــرای اصالحــات بازنشســتگی در سراســر جهــان پرداخــت.

 تالش برای خصوصی سازی از سال 2001

ــازمان های  ــق س ــی را از طری ــاب های خصوص ــروژة حس ــواره پ ــوش، هم ــور ب ــال 2001، رئیس جمه از س
 Center on Budget and Policy Priorities, 2006; House Committee( مختلــف پیــش بــرده اســت
on Oversight and Government Reform, 2007; Minority Staff Special Investigations Divi-

 sion Committee on GovernmentReform, 2005; Office of the Press Secretary, 2005; Schor,

1. Milton Friedman
2. Jos´e Pinera
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Wayne, 2006; Wayne & Tollefson, 2007 ;2007(. بــرای نمونــه، یکــی از اســناد دفتــر خزانــه داری امــور 
ــاب های  ــاد حس ــرد. ایج ــتاقانه می پذی ــد را مش ــای جدی ــازمان ایده ه ــن س ــه »ای ــی دارد ک ــان م ــی بی عموم
خصوصــی بــرای تضمیــن پایــداري برنامــة تأمیــن اجتماعــی حیاتــی اســت« )2004(. افــزون بــر ایــن، ســازمان 
ــا ایــن برنامــه بــود، ایــن هــدف در  تأمیــن  اجتماعــی دارای هــدف راهبــردی آمــوزش و آشناســازی مــردم ب
ــا هــدف جدیــدی جایگزیــن شــد کــه بــر اســتفاده از رســانه های عمومــی بــرای »حمایــت از  ســال 2003 ب
اصالحــات« تأمیــن  اجتماعــی تأکیــد داشــت. همچنیــن بــوش در طــور دورة اخیــر تعطیلــی مجلــس، دو عضــو 
جدیــد هیئت امنــا را بــار دیگــر منصــوب کــرد )جــان پالمــر1 و تومــاس ســیوینگ2( و انــدرو بیگــس3، دســتیار 
سرپرســت پــروژة مؤسســة کاتــو راجــع بــه تأمیــن اجتماعــی را بــه ســمت معاونــت رئیــس ســازمان تأمیــن  
اجتماعــی منصــوب کــرد. افــزون بــر ایــن، بــوش، هزینه هــای بــرآوردي تأمین مالــی حســاب های خصوصــی 

ــرد. ــال های 2007، 2008 و 2009 وارد ک ــنهادی س ــة پیش ــی را در بودج ــن  اجتماع تأمی

هیئت امنا

ــد  ــی می نامن ــن اجتماع ــة تأمی ــی برنام ــت بده ــی پرداخ ــراِن« توانای ــه »بح ــر آنچ ــا ب ــای هیئت امن اعض
 Baker, 2007; Estes, 2001; Light, 1995;( ــد ــز کرده ان ــالح تمرک ــت اص ــدت( و فوری ــی بلندم )تأمین مال
Munnell, 2006; Wayne, 2005(. در حــال حاضــر، چهــار عضــو از شــش عضــو هیئت امنــای تأمیــن  اجتماعی 
ــاب های  ــی حس ــوان حام ــه به عن ــی ک ــوند؛ کس ــوب می ش ــور منص ــوي رئیس جمه ــی از س ــور سیاس به ط
ــی ادارة  ــای غیرحزب ــه گزارش ه ــبت ب ــا، نس ــر هیئت امن ــای اخی ــت. گزارش ه ــده اس ــناخته ش ــی ش خصوص
بودجــة مجلــس4 بســیار بدبینانه تــر بــوده اســت. گــزارش هیئت امنــا زمــان ورشکســتگی صنــدوق را 11 ســال 

ــر از گــزارش ادارة بودجــة مجلــس پیش بینــی کــرده اســت. زودت

تحوالت ملی و بین المللی

 Sentido.tv Americas,( اقدامــات اصالحــی بازارمحــور، به تازگــي تحــوالت خاصــی را از ســر گذرانــده اســت
ــی  ــدوق بین الملل ــوذ صن ــی، نف ــة بین الملل SSA, 2007; Weisbrot, 2006; Young, 2007 ;2006(. در حیط
پــول در آمریــکای التیــن و کشــورهای دارای ســطح درآمــد متوســط از بیــن رفتــه اســت. افــزون بــر ایــن، 
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ــطح  ــت. در س ــازی اس ــت از خصوصی س ــش و بازگش ــدة خوی ــام خصوصی ش ــالح نظ ــی اص ــیلی در حال ش
ــورد  ــان درم ــدم هســتند و جمهوری خواه ــا حســاب های خصوصــی ثابت ق ــت ب ــا در مخالف ــی، دموکرات ه مل
اصالحــات خصوصی ســازی دچــار دودســتگی شــده اند. همچنیــن در درون ســازمان تأمیــن اجتماعــی، حرکت از 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی به ســوی حســاب های خصوصــی همچنــان حامیانــی دارد و برخــی فنــون آکچوئریــال 
ــکالت  ــد و مش ــه بحث برانگیزن ــده اند ک ــرح ش ــت1( مط ــد بی نهای ــق دی ــاس اف ــدی براس ــد بودجه بن )مانن

برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بدتــر خواهنــد کــرد.
در ســال 2008، نامزدهــای ریاســت جمهــوری ایاالت متحــده تقریبــاً دربــاره تأمیــن  اجتماعــی ســکوت کردنــد 
ــر 2007،  ــال در نوامب ــن ح ــا ای ــتند )On the Issues, 2007(. ب ــز داش ــی تمرک ــای درمان ــر مراقبت ه ــتر ب و بیش
ــا4،  ــاراک اوبام ــون3 و ب ــالری کلینت ــرات هی ــراه نامزدهــای دموک ــه هم ــرد تامپســون2 ب ــزد جمهوری خــواه، ف نام
ــارة ایــن موضــوع را آغــاز کردنــد. تامپســون پیشــنهاد داد حســاب های خصوصــی از طریــق  بحــث عمومــی درب
مالیــات اضافــی بــر حقــوق و دســتمزد تأمین مالــی شــود کــه دولــت آن را بــه میــزان 1 تــا 2.5 درصــد از طریــق 
درآمدهــای عمومــی خــود تکمیــل کنــد. کلینتــون می گفــت کــه پیش بینــی می کنــد رویــة اســتقراض از صنــدوق 
تأمیــن اجتماعــی پایــان یابــد و ســپس کمیســیوني دوحزبــی منصــوب شــود. اوبامــا از افزایــش ســقف مالیــات بــر 
حقــوق و دســتمزد پشــتیبانی کــرد. تامپســون از رقابــت کنــاره گرفــت و از نامــزد امیــدوار، جــان مک کیــن5 نقــل 
شــد کــه در اواخــر ســال 2007 گفتــه اســت از حســاب های خصوصــی حمایــت نمی کنــد؛ زیــرا موجــب می شــود 
مالیات هــای حقــوق و دســتمزد از صنــدوق تأمیــن  اجتماعــی منحــرف شــود )Sahadi, 2007(. در عــوض، چــون او 
ایــن مســئله را بیشــتر یــک مســئلة سیاســی می دانســت تــا اقتصــادی، به جــای افزایــش حــق بیمه هــا از کاهــش 
مزایــا دفــاع کــرد تــا از ایــن طریــق بــه پایــداری برنامــة تأمیــن اجتماعــی کمــک شــود، امــا بعدهــا ماننــد یــک 
نامــزد جمهوری خــواه واقعــی، لحــن خــود را تغییــر داد و از خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی حمایــت کــرد. نامــزد 
جمهوری خــواه ســابق، مایــک هوکابــی6 پیشــنهاد داد کــه یــا مالیات هــای تأمیــن  اجتماعــی کامــاًل حــذف شــود یــا 

بــه بازنشســتگان جدیــد اجــازه داده شــود آوردة خــود را به صــورت یکجــا7 دریافــت کننــد.
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در ســال 2003، ســازمان تأمیــن  اجتماعــی ســاالنه 5 میلیــون دالر یــا بیشــتر، بــرای حمایــت از کنسرســیوم 
ــار  ــی، انتش ــش و ارزیاب ــور پژوه ــه به منظ ــن بودج ــاص داد )SSA, 2007(؛ ای ــتگی اختص ــش بازنشس پژوه
اطالعــات پژوهش هــای بازنشســتگی و آمــوزش پژوهشــگران و شــاغالن در ایــن حــوزه اختصــاص یافــت. ایــن 
ــج حســاب های  ــه تروی ــدگان ب ــخنرانان و ارائه دهن ــا س ــه در آن ه ــرد ک ــزار ک ــی را برگ ــیوم، رخدادهای کنسرس
خصوصــی پرداختنــد. در یکــی از کنفرانس هــای ســال 2007، اندروبیگــس )رهبــر پیشــین پروژة خصوصی ســازی 
در مؤسســة کاتــو( و سیلوســتر شــیبر1 )همــکار مشــاوره ای شــرکت واتســون وی. ات2( از ســوي رئیس جمهــور 

بــوش به عنــوان رئیــس جلســات هیئــت مشــاوران تأمیــن  اجتماعــی منصــوب شــدند.
ــراد  ــه اف ــت ب ــک از دول ــال ریس ــه انتق ــی، ب ــاب های خصوص ــا حس ــا ب ــن مخالفت ه ــی از مهم تری یک
ــی،  ــة اجتماع ــای بیم ــد. برنامه ه ــهروندان می اندازن ــر دوش ش ــک را ب ــی ریس ــای رقابت ــردد. اقتصاده برمی گ
ــن  ــة تأمی ــد. برنام ــردی محافظــت می کنن ــراد را از ریســک ف ــع ریســک، اف ــر و توزی ــق پوشــش فراگی از طری
ــن  ــی از والدی ــرگ یک ــد م ــک هایی مانن ــت؛ ریس ــردی اس ــک های ف ــل ریس ــی در مقاب ــپر بالی ــی، س اجتماع
ــداز در دوران  ــیدِن پس ان ــی و ته کش ــل ازکارافتادگ ــد به دلی ــت دادن درآم ــر، از دس ــرگ همس ــی، م در کودک

بازنشســتگی. 
در کنفرانــس ســال 2006 کنسرســیوم، پنــج مقالــه درمــورد کاهــش میــزان ریســک فــردی درنتیجــة افزودن 
حســاب های خصوصــی بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی ارائــه شــد )عناویــن مقاله هــا بدیــن شــرح اســت: »اصــالح 
تأمیــن  اجتماعــی در ســطح فــردی«، »کاهــش ریســک حســاب بازنشســتگی تأمین  اجتماعــی در ســطح فردی«، 
ــزار  ــوان اب ــر پیشــرفت ها به عن ــن اجتماعــی«، »تغیی »کاهــش ریســِک اصالحــاِت ســرمایه گذاری-محوِر3 تأمی
محافظــت در مقابــل ریســک در تأمیــن اجتماعــی ســرمایه گذاری-محور« و »قیمت گــذاری تضمین هــای مزایــا 
در حســاب های خصوصــی: یــک رویکــرد ســاده«(. ایــن مقــاالت از طریــق تــالش بــرای پیش بینــی و بررســی 
ــا خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، در پــی جلوگیــری از مســائل مختلــف ناشــی از  اســتدالل های مخالــف ب
خصوصی ســازی بودنــد. جــای یــک مباحثــة عمومــی بــدون ســوگیری و دقیــق در ایــن زمینــه خالــی اســت. 
ــن  ــای ای ــان از ارزش ه ــا بی گم ــت دارد. آن ه ــرای شــهروندان ایاالت متحــده اهمی ــی ب ــن اجتماع ــة تأمی برنام
ــن برنامــه موافــق  ــا افزایــش مالیات هــا به منظــور حفــظ ای ــا حــدی کــه ب ــد؛ ت ــاع می کنن بیمــة اجتماعــی دف

1. Sylvester Sehieber
2. Watson-Wyatt
3. Investment�based
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هســتند )Cook, Barabas, & Page, 2002; Laurenti, 2000; Polling Report.com, 2009(. برعکــس آن هــا 
نمی خواهنــد کــه متحمــل ریســک فــردی ناشــی از ایجــاد حســاب های خصوصــی شــوند. اکنــون نیازمندیــم 
تصویــری دقیــق از جایــگاه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه مباحــث ملــی وارد شــود. همان طــور کــه در ایــن فصــل 
ــای ســازمان  ــه داری، هیئت امن ــن اجتماعــی، وزارت خزان ــه، ســازمان تأمی ــوة مجری نشــان داده شــده اســت، ق
تأمیــن  اجتماعــی و افــرادی کــه به عنــوان شــاهد بــه جلســات اســتماع تقنینــی دربــاره اصــالح برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی دعــوت می شــوند، همگــی از خردگرایــاِن بــازار هســتند. افــزون بــر ایــن، آن ها در مؤسســات پژوهشــی  
 Brookings and the نفــوذ دارنــد کــه ســابقاً کارشــان بی طرفانــه پنداشــته می شــد؛ مؤسســاتی ماننــد مؤسســة
Urban. در صورتــی کــه در نوامبــر 2008، یــک رئیس جمهــور محافظــه کار دیگــر انتخــاب شــود یــا اکثریــت 

کرســی های مجلــس در اختیــار محافظــه کاران باشــد، ممکــن اســت حملــه ای کــه بــا قانــون نوســازی مدیکــر1 
انجــام شــد، علیــه قانــون تأمیــن  اجتماعــی تکــرار شــود. قانــون نوســازی مدیکــر، گام بــزرگ محافظــه کاران در 
راســتای نابــودی ســاختار بیمــة اجتماعــی مدیکــر بــود. آن هــا بــا هــدف افزایــش رقابــت، یارانه هایــی را بــرای 
بنگاه هــای بیمــه خصوصــی و کارکنــان آن بنگاه هــا فراهــم کردنــد تــا بیمه هــای خصوصــی را بــه باقی مانــدن 
ــرای  ــدرت خویــش به منظــور مذاکــره ب ــع اســتفادة مدیکــر از ق ــان، مان ــد. در همــان زم ــازار تشــویق کنن در ب
کاهــش قیمــت دارو شــدند. گزینه هــای اصــالح برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه شــامل حســاب های خصوصــی 
مبتنــی بــر دســتاورد فــردی اســت، شــکلی از خصوصی ســازی بــه شــمار مــی رود کــه ویژگــی  مزایــای معیــن 
ایــن برنامــه را کاهــش می دهــد. آمریــکای التیــن و شــیلی، دو نمونــة بین المللــی هســتند کــه مــرور تجربــة 
آن هــا، تنش هــای پیش آمــده و نیروهــای مؤثــری را نشــان خواهــد داد کــه پیرامــون جنبــش خصوصی ســازی 
ــازی  ــرای خصوصی س ــوش ب ــنهادی ب ــخة پیش ــا نس ــدن ب ــه همراه ش ــر ب ــورهای دیگ ــل کش ــدم تمای و ع

برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در جهــان وجــود داشــتند.
آمریــکای التیــن: آمریــکای التیــن در سراســر چهــل ســال گذشــته، به طــور غیرمنتظــره ای رشــد اقتصــادی 
نداشــت؛ درســت در زمانــی کــه شــماری از خط مشــی های بــازار آزاد را کــه توســط صنــدوق بین المللــی پــول 
و بانــک جهانــی توصیــه شــده بــود اجــرا می کــرد )Medicare Modernization Act of 2003(. به تازگــي چنــد 
ــیر  ــر مس ــان تغیی ــکارا فرم ــه آش ــد ک ــاب کرده ان ــی را انتخ ــرده و دولت های ــی ها را رد ک ــن خط مش ــور ای کش
ــه،  ــوادور، پاراگوئ ــل، اک ــوی، برزی ــای بولی ــال 2007، دولت ه ــد. در س سیاســت های اقتصــادی را صــادر کرده ان

1. Medicare Modernization Act of 2003
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اوروگوئــه، ونزوئــال و کلمبیــا تصمیــم گرفتنــد »بانــک نیمکــرة جنوبــی«1 را ایجــاد کننــد؛ بانکــی بین المللــی کــه 
بــه کشــورهای جنــوب خدمــات دهــد و جایگزینــی بــرای صنــدوق بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و مؤسســات 

.)Weisbrot, 2007( وابســته بــه آن هــا باشــد
ــی از  ــت قابل توجه ــداز اکثری ــه پس ان ــد ک ــه گرفتن ــددی نتیج ــای متع ــال 2004، پژوهش ه ــیلی: از س ش
نیــروی کار شــیلی آن قــدر کافــی نیســت کــه خــارج از نظــام خصوصــی، حداقــل مســتمري الزم را دریافــت 
کننــد. همچنیــن واجدشــرایط برنامه هــای تــور ایمنــی یــا مســاعدت اجتماعــی نیــز نیســتند. ایــن نتیجه گیــری را 
بانــک جهانــی تأیید کــرد )Sentido.tv Americas, 2006; Weisbrot, 2006(. در ســال 2007، شــیلی بازگشــت 
از نظــام بیمه هــای خصوصــی را بــه ســمت نظامــی کــه بیشــتر مبتنــی بــر بیمــة اجتماعــی باشــد آغــاز کــرد؛ 
ــور  ــک ت ــز ی ــاالی 60 ســال و نی ــراد ب ــرای اف ــگان ب ــی رای ــای درمان ــردن مراقبت ه ــا فراهم ک ــد ب ــن فراین ای

ایمنــی عمومــی بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی شــروع شــد.

نهادینه شدن جنبش خصوصی سازی

ــا  ــار آن ه ــه رفت ــرد ک ــردم را دربرمی گی ــیاری از م ــمار بس ــه ش ــی ک ــه »ترتیبات ــاره دارد ب ــاد اش ــوم نه مفه
ــق آن  ــه از طری ــت ک ــدی اس ــدن »فراین ــت«. نهادینه ش ــده اس ــت ش ــا هدای ــا و نقش ه ــیله هنجاره به وس
 Jary &( »ــود ــه می ش ــاد گرفت ــاد و ی ــون، ایج ــای گوناگ ــار در موقعیت ه ــورد انتظ ــای م ــا و نقش ه هنجاره
Jary,2000, p. 306(. همان طــور کــه اشــاره شــد، نهادینه شــدن هــم یــک فراینــد و هــم نتیجــة آن فراینــد 
 Svihula & Estes,( اســت. براســاس آنچــه در مطالعــة پیشــین نویســندگان ایــن فصــل ثابــت شــده اســت
2007( ایدئولــوژی پشــتیبان جنبــش خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی بــر ایده هایــی ماننــد مســئولیت پذیرِی 
فــردی و بــازار آزاد و همچنیــن رد مســئولیت پذیری جمعــی و مســئولیت پذیري دولــت اســتوار اســت. تبعیضــی 
کــه نهادینــه شــده اســت )بــرای نمونــه تبعیض هــای جنســی، نــژادی و ســنی( ممکــن اســت حاصــل »پیــروِی 
ــترده ای  ــور گس ــه به ط ــد ک ــود« باش ــادِی موج ــازمانی و نه ــاِی س ــخت از هنجاره ــر و سفت وس ــدون تفک ب
ــر  ــیوه های دیگ ــه ش ــیوه و ب ــن ش ــا بدی ــده اند )Marshall, 1996, pp. 250–251(. نهاده ــج ش ــغ و تروی تبلی

.)Marshall, 1996, p. 250( »ــد ــن می کنن ــا تعیی ــی خاصــی را محــدود ی ــای اجتماع ــای گروه ه »رفتاره
مــا معتقدیــم کــه جنبــش خصوصی ســازی چنــان به خوبــی ســنگربندی کــرده اســت کــه می تــوان گفــت 
ــه در  ــتواری را می بخشــد ک ــدرت و اس ــن ق ــازی ای ــش خصوصی س ــه جنب ــر، ب ــن ام ــه شــده اســت. ای نهادین

1. Banco del Sun
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ــن  ــة تأمی ــود برنام ــی حفــظ و بهب ــان کســانی هســتند کــه در پ ــد؛ مخالف ــاع کن ــان از خــود دف ــل مخالف مقاب
ــگران و  ــدن و کنش ــای نهادینه ش ــت. فراینده ــن اس ــای معی ــوع مزای ــه از ن ــه ای ک ــد، برنام ــی موجودن اجتماع
ــرای  ــه ب ــی ک ــد بحران های ــد و بازتولی ــد، در تولی ــکل داده ان ــازی را ش ــش خصوصی س ــه جنب ــاختارهایی ک س
ــی  ــد نوعــی جمعیت شناســی آخرالزمان ــد و بازتولی ــز تولی ــد و نی ــی آفریدن ــن اجتماع ــة تأمی ــی برنام ــادل مال تع
ــازی  ــل خصوصی س ــودن راه ح ــدة ناگزیرب ــت و ای ــی دول ــای پرداخت ــداری کمک ه )Robertson, 1990(، ناپای
ــازار آزاد کــه در اندیشــکده های  ــداران ب دخیــل هســتند. اهــداف یادشــده، از ســوي شــبکة گســترده ای از طرف
دارای بودجــه فــراوان فعالیــت می کننــد، بنیادهــای خصوصــی و نماینــدگان دولــت بــوش همچــون حســابرس 
کل، دیویــد واکــر1 و محافظــه کاران دیگــر ترویــج می شــوند و در تمــام رســانه ها تکــرار می شــوند. مجموعــه ای 
از ذی نفعــان شــرکتی، سیاســی و مذهبــی، خواســتار اخالقیــات مبتنــی بــر مســئولیت پذیری شــخصی شــده اند 
ــوژی سیاســي منســجم« را ایجــاد کــرده اســت کــه  ــه یــک »ایدئول ــل ب ــه آن هــا می ــازار آزاد در پاســخ ب و ب
ــق آن  ــد« و از طری ــورد سیاســت اســتدالل می کنن ــه درم ــی و سیاســی اســت ک ــوالت اخالق ــی از »مق ترکیب
یــک چارچــوب محــدود از انتخاب هــای سیاســی را می آموزنــد )Lakoff, 2002 pp. 14–15(. هنگامــی کــه فهــم 
رأی دهنــدگان در چارچــوب یــک نگــرش مرزبندی شــده دربــارة مســائل و راه حل هــا قــرار گرفتــه باشــد، هیــچ 
ــروعیت  ــی مش ــاختارِی خاص ــِق س ــلطة عالی ــه س ــا ب ــا نه تنه ــرد. ایدئولوژی ه ــد ک ــی را درک نخواه جایگزین
می بخشــند )ماننــد ســرمایة مالــی، یــا گرایش هــای ضــد دولــت( بلکــه از طریــق نهادینه شــدن خویــش نوعــی 

.)Gramsci, 1971; Estes, 1979( ــد ــاد می کنن ــی ایج ــاق اجتماع وف
ــودن و  ــارة اخالقی ب ــی درب ــای سیاس ــی نزاع ه ــی، ط ــن اجتماع ــازی تأمی ــش خصوصی س ــت، جنب درنهای
عملی بــودن )تــوان مالــی داشــتن( بیمــة اجتماعــی و ارزش )فضیلــت یــا رذیلــِت( جمعی کــردن و توزیع کــردِن 
ریســک بــه جــای مســئولیت پذیری شــخصی نهادینــه شــد. نیروهــای حامــی خصوصی ســازي تأمیــن  اجتماعــی 
ــه تصویــب مدیکــر  ــاره طــی نزاع هــای سیاســی منجــر ب ــد شــدند، امــا دوب ــون متول در زمــان وضــع ایــن قان
احیــا شــدند. احیــای دوبــارة جنبــش خصوصی ســازی در دورة حاضــر، کــه از دهــة 1980 آغــاز شــد، بــا انتخــاب 
 )Svihula & Estes, 2008( ــت ــدت گرف ــان ش ــه کار از آن زم ــت های محافظ ــگان و سیاس ــور ری رئیس جمه
ــاد بنیادهــا و اندیشــکده های  ــه ثمــر نشســت. تعــداد زی ــا وضــع قانــون نوســازی مدیکــر در ســال 2003 ب و ب
ــاح راســت شــد  ــِی جن ــق و نهادینه شــدن ســرمایه فکــری و فرهنگ ــا موجــب تعمی ــوذ آن ه محافظــه کار و نف
ــاید در  ــش، ش ــن جنب ــد. اوج ای ــتیبانی می ش ــه و پش ــی تغذی ــته خصوص ــروِت انباش ــا دالر ث ــا میلیارده ــه ب ک
1. David Walker
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ســال 2008 و بــا اقدامــات بنیــاد میلیــارد دالری پیتــر جــی. پترســون1 در راســتای ترویــج ایده هــای مســئولیت 
مالــی و ســرمایه داری پدیــد آمــد؛ ایده هایــی کــه ناپایــداری ســه نــوع پرداخــت اســتحقاقی، یعنــی برنامه هــای 
ــد  ــر2 )2006( اســتدالل می کن ــان ترن ــد. برای ــا می کردن ــوق و کرن ــد را در ب ــن اجتماعــی، مدیکــر و مدیکی تأمی
ســنت زدایی و جنبش هــای مخالــف نهادینه شــدن ممکــن اســت یکــی پــس از دیگــری رخ دهنــد. ایــن نکتــه 
آشــکار می کنــد کــه جنبــش خصوصی ســازی، مبــارزه ای بــرای ُزدایــش و نابــودي ســنت های بیمــة اجتماعــی 
ــه اســت کــه می خواهــد از اصــول  ــدی اولی ــن ســنت زدایی ترفن ــن اجتماعــی اســت. مســلماً ای ــة تأمی و برنام
ــد. به طــور  ــاده، مشــروعیت زدایی کن ــان ازکارافت ــرای ســالمندان و جوان ــور ایمنــی بیمــة اجتماعــی ب اساســي ت
ــجم  ــر منس ــا کمت ــت، ام ــکل گیری اس ــال ش ــازی در ح ــه خصوصی س ــت علی ــش مقاوم ــک جنب ــان، ی هم زم
ــاع از نهادینه کــردن  ــه نظــر می رســد ایــن جنبــش مقاومــت در دف ــر پیشــرفته اســت )Estes, 2008(. ب و کمت
مجــدد بیمــة اجتماعــی و مشــروعیت دولــت در مقــام حفاظت کننــده از شــهروندان و نیــز ارزش هــای عمومــی 
ــازی، زادة  ــه خصوصی س ــت علی ــای مقاوم ــش تازه پ ــد. جنب ــل می کن ــی عم ــی دولت ــی خط مش ــِي حام و جمع
جداافتادگــی و نادیده مانــدن گروهــی از کارکنــان کشــوری، پژوهشــگران و ترقی خواهــان بــود کــه بــا نخســتین 
حمله هــای رانلــد ریــگان بــه تأمیــن  اجتماعــی آســیب دیــده بودنــد. به دنبــال ایــن شــرایط آســیب زا، رســانه ها 
به شــدت مواضــع جمعیت شناســان بدبیــن، اقتصاددانــان، اندیشــکده ها، بنیادهــا و شــرکت هایی را بازتــاب دادنــد 
کــه ترویج دهنــدة عقب نشــینی دولــت رفــاه و تمامــی اشــکال پرداخــت اســتحقاقی بــه افــراد بودنــد. هــواداران 
خصوصی ســازی، در طــول دو دورة ریاســت جمهــوری بــوش، بــا انتصــاب در کابینــه و ســایر مناصــب فــدرال، 
پایگاه هــای تــازه یافتنــد و مشــروعیت دولتــی چشــم گیری کســب کردنــد. اصالحــات مدیکــر در ســال 2003، 
ــان را  ــاد ذی نفع ــاد و اتح ــازی ایج ــب خصوصی س ــتری از عواق ــی بیش ــه آگاه ــود ک ــدی ب ــدار بع ــگ هش زن
ــوع  ــای متن ــال 2009 و دیدگاه ه ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــرد. در انتخاب ــت ک ــازی[ تقوی ــه خصوصی س ]علی
ــد.  ــرح کردن ــتر مط ــائل را بیش ــن مس ــا، ای ــاراک اوبام ــن و ب ــان مک کی ــازی، ج ــارة خصوصی س ــا درب نامزده
ــان  ــای مخالف ــدن فعالیت ه ــدن و هماهنگ ش ــدن، آشکارش ــش رسمی ش ــا، افزای ــن فض ــای ای ــی از پیامده یک
ــه  ــة ایجــاد ســازمان مقاومــت علی ــه مراحــل اولی ــه نظــر می رســد آن هــا ب خصوصی ســازی اســت. درواقــع، ب
 Estes, 2008; see McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001;( خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی وارد شــده اند

1. Peter G. Peterson
2. Bryan Turner
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Zald, 2000(. گردونــة خردکنندة1خصوصی ســازی، برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر را محاصــره کــرده اســت 
ــا را در  ــدان و بی قدرت ه ــکاف قدرتمن ــااًل ش ــه احتم ــه، بلک ــر انداخت ــه خط ــی را ب ــت اجتماع ــا سیاس و نه تنه

ــت. ــش داده اس ــدت افزای ــده به ش ایاالت متح

پرسش هایی برای بحث

1. جنبش اجتماعی چیست؟
2. ایاالت متحــده دیــدگاه خصوصی ســازی را از طریــق ســازمان هایی ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق 
ــه  ــا ب ــن نهاده ــل تشــویق/اجبار ای ــدام کشــورها به دلی ــرده اســت. ک ــان صــادر ک ــه جه ــول ب ــی پ بین الملل

ــد؟ ــت کردن ــازی حرک ــمت خصوصی س س
3. نویســندگان ایــن فصــل چندیــن مثــال دربــارة تالش هــای ایاالت متحــده بــرای خصوصی ســازی 
ــرده و  ــام ب ــا را ن ــن مثال ه ــی از ای ــاً یک ــد. لطف ــر کردن ــورها ذک ــر کش ــی دیگ ــابقاً عموم ــای س برنامه ه
فراینــدی را کــه از طریــق آن خصوصی ســازی رخ داد شــرح دهیــد. در مثالــی کــه انتخــاب کرده ایــد، پیامــد 

ــود؟ ــه ب ــازی چ خصوصی س
ــش  ــان خوی ــه زب ــتند. ب ــوژی دانس ــک ایدئول ــی را ی ــای عموم ــازی برنامه ه ــندگان، خصوصی س 4. نویس
ــه  ــوژی را شــرح دهیــد. چــرا شناســایی ایدئولوژی هــا مهــم اســت؟ ایدئولوژی بــودن خصوصی ســازی ب ایدئول
ــن  اجتماعــی در ایاالت متحــده  ــرای مبحــث تأمی ــک خصوصی ســازی ب چــه معناســت؟ پیامدهــای ایدئولوژی

چیســت؟
5. نویســندگان دربــارة نقــش سیاســت های رؤســای جمهــور در مبحــث خصوصی ســازی تأمیــن  اجتماعــی در 
ــن  اجتماعــی  ــارة تأمی ــی را درب ــراف، موضــع رئیس جمهــور کنون ــک پاراگ ــد. در ی ایاالت متحــده بحــث کردن
خالصــه کنیــد )و اینکــه آیــا او از خصوصی ســازی حمایــت می کنــد یــا خیــر؟( در پاراگرافــی جداگانــه بنویســید 
کــه چگونــه بــا برگزیده شــدن یــک نامــزد انتخاباتــی متفــاوت )یــا برگزیده شــدن در انتخابــات اولیــه( ممکــن 

اســت شــرایط تغییــر کنــد.

1. Juggernaut
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11. رویکردی هنجاری به تأمین اجتماعی: حفظ کرامت انسانی مستلزم چیست؟

مارتا هالستین1

تحلیل گــران سیاســی معمــواًل انــکار می کننــد کــه سیاســت و اخــالق تعهــد اساســی مشــترکي دارنــد؛ تعهــد 
ــار بشــر. از این هــا گذشــته، سیاســت، نشــان دهندة نوعــی  ــا درســتي رفت ــارة خوبــی ی ــه داوری ارزشــی درب ب
وفــاق عمومــی ضمنــی دربــارة  ارزش هایــی اســت کــه جامعــه تصمیــم گرفتــه آن ارزش هــا را بــه شــکل حقوق 
و قانــون درآَوَرد؛ البتــه تمــام انتخاب هــای سیاســی بــه ارزش هــای اخالقــی مربــوط نیســتند، امــا اگــر دربــارة 
ــارة ســلول های  ــد پژوهــش درب ــی مانن ــرن بیســت ویکم بیندیشــیم )مباحث ــن مباحــث سیاســی در ق مهم تری
ــای  ــه ارزش ه ــی( آشــکار اســت ک ــای درمان ــه مراقبت ه ــگ پیشــگیرانه و دسترســی ب ــی، جن ــادی جنین بنی
ــد  ــد و بای ــه کرده ان ــت ها رخن ــی سیاس ــت گذاری و ارزیاب ــی، سیاس ــای سیاس ــه در تحلیل ه ــی همیش اخالق
ــی(  ــک ارزش )کارای ــه ی ــرد ک ــرض می گی ــده ف ــج هزینه-فای ــل رای ــیوة تحلی ــی ش ــود. حت ــن می ب این چنی

اولویــت دارد و مســتلزم ایــن اســت کــه تعییــن شــود چــه امــور خیــری را بایــد فایــده دانســت.
به طــور مشــابه، مباحــث معاصــر دربــارة تأمیــن  اجتماعــی همان قــدر راجــع بــه ارزش هــا بودنــد کــه راجــع 
ــر  ــد. کدام یــک از ایــن  دغدغه هــا مهم ت ــرای ممانعــت از »ورشکســتگی« ایــن نظــام بودن ــه اقدامــات الزم ب ب
ــا دغدغه هایــی  ــاد(؟ ی ــا ریســک زی ــازده ســرمایه فــردی )آن هــم ب ــارة ب ــه درب هســتند؟ دغدغه هــای فردگرایان
ــالمند  ــراد س ــه اف ــبت ب ــی نس ــدی جمع ــق تعه ــکا از طری ــدار قابل ات ــد پای ــع درآم ــک منب ــن ی ــارة تضمی درب
ازکارافتــاده و اعضــای بازمانــدة خانــواده، صرف نظــر از شــرایط زندگــی متفــاوت آن هــا؟ آیــا مــا از حــق شــخص 
خودمختــار بــرای کنــش در راســتای منافــع خویــش دفــاع می کنیــم یــا می پذیریــم کــه چــون هیــچ فــردی، 

جزیــره اي جداافتــاده نیســت تعهداتــی در قبــال یکدیگــر داریــم؟
ایــن فصــل بــه ارزش هــای اخالقــی می پــردازد کــه بــه اعتقــاد مــن بایــد ارزش هــای اصلــی هــر نظامــی 
باشــد کــه رفــاه خانواده هــا و افــراد در اواخــر دورة زندگــی آن هــا را به طــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
ایــن ارزش هــا کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی هســتند کــه بایــد در بطــن تعهــد بــه انســجام اجتماعــی 
ــت  ــراد نابرخــوردار اهمی ــان و دیگــر اف ــت زن ــورد وضعی ــی خــاص، درم ــن ارزش هــای اخالق ــد. ای ــی بمانن باق
ــِک »جامعــة  مخاطــره« کــه  ــا رتوری ــاه اجتماعــی ی ــد. برخــالف انتظــارات »مــوج ســوِم« رف بســیاری می یابن
ــازار هســتند، تعــداد کمــی از افــراد یــا خانواده هــا  فــرض می کننــد مســئول اصلــی رفــاه افــراد، خانواده هــا و ب

1. Martha Holstein
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ــع  ــده، مناب ــی  تضمین ش ــور عموم ــکا و به ط ــب قابل ات ــد مناس ــل درآم ــدن حداق ــدون فراهم ش ــد ب می توانن
ــرای مدیریــت هزینه هــای اولیــة خــود در دوران ســالخوردگی کســب کننــد. در نبــود ایــن حداقــل  کافــی را ب
درآمــد، کرامــت انســانی و کســب اســتقالل ناممکــن هســتند. ناامنــی اقتصــادی مانــع عزت نفــس و زیســتن بــه 
شــیوه ای ارزشــمند اســت. بــرای تضمیــن فراهم شــدن ایــن حداقــل، ضــرورت دارد کــه تعهــد جمعــی پایــدار 

ــارة فراهم کــردن امنیــت اقتصــادی و عدالــت جنســیتی وجــود داشــته باشــد. درب
تحلیــل ارزش محــوِر مــن می توانــد انتخاب هــای اخالقــی  را کــه در مخاطــره قــرار گرفته انــد شــرح دهــد. 
ــگام پیشنهادشــدن و  ــا هن ــه( ی ــگام تحــول )به طــور پیش نگران ــن را هن ــر انتخاب هــای جایگزی ــن تأثی همچنی
ــد  ــی می توان ــر ارزش حت ــی ب ــل مبتن ــن تحلی ــد. ای ــه( سیاســت ها روشــن کن ــور پس نگران ــدِن )به ط ارزیابی ش
از اولویــت ارزش هــای اخالقــی مشــخصی کــه بــرای ایجــاد یــک ســالمندی شایســته ضــروری  هســتند، دفــاع 

. کند
از آنجــا کــه کرامــت انســانی ســالمندان ماننــد ســایر ســنین اهمیــت دارد، اســتدالل خواهــم کرد کــه بهترین 
شــیوة کســب اطمینــان از تحقــق ایــن امــر، تعهــد بــه انســجام اجتماعــی و مســئولیت پذیری جمعــی اســت کــه 
ــن امــر مســتلزم آن  ــد. ای ــا متحــد می کن ــة م ــاوت را در جامع نســل ها و قشــرهای اقتصــادی و اجتماعــی متف
ــد برخــی انتقــاالت بین نســلی، مســئولیتی شــهروندی اند؛ انتقاالتــی  اســت کــه تمامــی افــراد مســتحق بپذیرن
ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه طــی آن مالیات هــای پرداختــی افــراد درحــال کار، بــرای تأمین مالــی مزایایــی 
ــم خدمت دهــی  ــرض می کن ــن ف ــردد. همچنی ــه نســل های ســالمندتر پرداخــت می شــود اســتفاده می گ ــه ب ک

کنونــِی ناشــی از ایــن تعهــد بــه افــراد فقیــر یــا دارای رفــاه کمتــر به ویــژه زنــان بایــد بهبــود یابــد.
اینکــه به دلیــل یــک نظــام خصوصی شــده)به طورکلی یــا جزئــی( یــا یــک نظــام مبتنــی بــر آزمــون وســع، 
ــری و  ــد، از ویژگی هــای فراگی ــاه بهره مندن ــن حــد رف ــه از کمتری ــرای کســانی ک ــژه ب ــا به وی ــا کاهــش مزای ی
ســن-محوربودِن برنامــة تأمیــن اجتماعــی دســت بکشــیم، تهدیــدی بــرای ارزش هــای اخالقــی یادشــده اســت. 
همچنیــن مخاطره هــای بیشــتری بــرای افــرادی ایجــاد می کنــد کــه هم اکنــون نیــز در نظــام جــاری محــروم 
هســتند. مــا به عنــوان یــک جامعــة سیاســی، نبایــد از ایــن فهــم اخالقــِی دارای اعتبــار تاریخــی دســت بکشــیم 
ــم  ــالمندان، به رغ ــرای س ــد بازنشســتگی ب ــن بخشــی از درآم ــارة تضمی ــی درب ــر مســئولیت پذیری جمع ــه ب ک
دیگــر منابــع درآمــد آن هــا تأکیــد دارد. حفظ کــردن برنامــة تأمیــن اجتماعــی به مثابــه یــک پرداخــت اســتحقاقی 
فراگیــِر ســن-محور، از نظــر اخالقــی، طــرح توزیعــی صحیحــی بــرای آینــدة نزدیــک و احتمااًل بــرای آینــدة دور 
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ــارة پیش بینــی  محســوب می شــود. ایــن فهــم اخالقــی تنهــا مســتلزم مذاکــرة مجــدِد نه چنــدان گســترده درب
بازنشســتگی افــراد متعلــق بــه نســل بیش زایــی اســت.

برنامة تأمین اجتماعی: مفروضات ارزشی تاریخی

ــر فرضیاتــي  ایــن برنامــه کــه در ســال 1935 پدیــد آمــد، تاریخچــة سیاســی پیچیــده ای دارد، امــا مبتنــی ب
ضمنــی  اســت کــه بازتــاب جهــان اجتماعــی اشغال شــده به دســت مردانــی اســت کــه ایــن برنامــه را طراحــی 
کرده انــد؛ مــردان کارگــری کــه به دلیــل رکــود بــزرگ تحــت مخاطــرات اقتصــادی قــرار گرفتنــد، بــدون اینکــه 
خودشــان در شــکل گیری آن شــرایط نقشــی داشــته باشــند. برنامــة تأمیــن اجتماعــی به مثابــه نظامــی دیــده 
ــن  ــروی کار خــارج و عرصــة بازنشســتگی وارد می کــرد، همچنی ــر را از عرصــة نی ــردان کارگ می شــد کــه م
ــای جنسیتی شــدة  ــه از نظــم مستقرشــده توســط هنجاره ــده می شــد ک ــی دی ــرای مردان ــه پاداشــی ب به مثاب
ــن  ــن اجتماعــی، ای ــة تأمی ــدگان برنام ــد. براســاس اســتدالل پدیدآورن ــروی کنن ــرون نوزدهــم و بیســتم پی ق
ــد، موجــب می شــود  ــن نظــام مشــارکت می کنن ــراد در ای ــت کــه اف ــن واقعی ــرارداد اجتماعــی اساســی و ای ق
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای کســانی کــه بــا »رفــاه بــه شــکل اعطــای مزایــا در قبــال هیــچ« مخالف انــد 
ــه  ــت ک ــده اس ــری را آفری ــتقیم ارزش دیگ ــورت غیرمس ــی به ص ــن اجتماع ــة تأمی ــود. برنام ــرش ش قابل پذی

ــد. ــم می ران ــی حک ــی در کشــورهای صنعت ــر زندگ مدت هاســت ب
برنامــة تأمیــن اجتماعــی از طریــق اطمینــان حاصل کــردن از وجــود درآمــدی تضمین شــده در دورة 
ــه ویژگــی اساســی آن  ــد و در غــرِب صنعتی شــده ب ــت می کن ــد زندگــی حمای بازنشســتگی، از یــک دورة جدی
چیــزی تبدیــل می شــود کــه چرخــة عــادی زندگــی1 نامیــده می شــود )Kohli, 1991(. در اواخــر قــرن نوزدهــم 
ــه  ــه اي فرهنگــی ب ــد زندگــی بحــث شــد؛ دوره ای کــه ســن  و ســال را از مقول ــن چرخــة جدی در آلمــان از ای
یــک بُعــِد مســتقل ســاختار اجتماعــی تبدیــل کــرد. ایــن تغییــر در فهــم ســن  و ســال، ایــن درک را آفریــد کــه 
دریافتیِ بازنشســتگی یــک پرداخــت اســتحقاقی و یــک حق مکتســب اســت کــه پــس از یــک دورة کاری باثبــات 
فرامی رســد. چنیــن درکــی براســاس عادی شــدن چرخــة خانوادگــی، قشــربندی ســنی شــدیدتر در جامعــه ای بــا 
ــه امــوری طراحی شــده و قابــل ایجــاد پدیــد آمــد. ایــن حــق  ظهــور کار مــزدی، تلقــی فــرد و زندگــی به مثاب
)داشــتن بازنشســتگی مناســب( اکنــون اســیر حملــه ای پیچیــده و زیرکانــه اســت و یکــی از تنش هــای اساســی 

و مبهــم در مباحــث مربــوط بــه آینــدة تأمیــن  اجتماعــی بــه ایــن حــق برمی گــردد.

1. Normative Life Course
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دستیابی به ارزش های اساسی: بیمة اجتماعی در مقابل آزمون وسع

ــده اند،  ــی ش ــد طراح ــل درآم ــم آوردن حداق ــرای فراه ــه ب ــی را ک ــت های عموم ــود از سیاس ــی  خ ــن ارزیاب م
ــت انســانی »احســاس  ــت1 )1996( کرام ــم. از نظــر مارگالی ــت انســانی انجــام می ده ــة کرام براســاس مقول
احتــرام مــردم نســبت بــه خویشــتن به مثابــه یــک موجــود انســانی« اســت. یــک جامعــة شایســته نهادهایــی 
دارد کــه »کرامــت انســانی افــراد را در قلمــرو خویــش زیــر پــا نمی گذارنــد« )p. 51(. از نظــر فیلســوف کانادایــی 
 p.( کرامــت انســانی بــه معنــی احســاس برخــورداری از احتــرام در نگــرش و رفتــار اســت )چارلــز تیلــور )1989
15(. ایــن امــر بــه انتخاب هــا، امیــال و منافــع مــا شــکل می دهــد؛ بنابرایــن مقــدم بــر آن هاســت و بــه آن هــا 
ارزش می بخشــد. بدین ترتیــب انتخاب هــای مــا بــه ایــن نیــاز مــا وابســته اســت کــه خــود را دارای کرامــت 
انســانی ببینیــم. ایــن دغدغــة اخالقــی »نــه درمــورد عقالنی بــودن آنچــه یــک انســان آزاد برمی گزینــد و نــه 
ــری  ــد ام ــده می شــود« نمی توان ــده( برگزی ــل هزینه-فای ــی تحلی ــورد آنچــه براســاس فایده ســنجی )یعن درم
فرعــی و دســته دوم باشــد )Taylor,1989, p.8(. فیلســوف آمریکایــی، جــان رالــز در کتــاب خــود بــا نــام نظریه 
ــه  ــی ک ــرایط اجتماع ــه ش ــد از هرگون ــت می خواهن ــر قیم ــه ه ــراد ب ــب اف ــد »اغل ــتدالل می کن ــت اس عدال
عزت نفــس آن هــا را خدشــه دار کنــد بپرهیزنــد« و ایــن »احتمــااًل از تمــام کاالهــای اولیــه بــرای افــراد مهم تــر 
اســت« )Rawls,1972; pp.440,396(. رابــرت گودیــن2 )1982( فیلســوف اســترالیایی، کرامــت انســانی را اصل 
ــل  ــت انســانی مســتلزم حداق ــدارد. کرام ــه بیشــتر ن ــه توجی ــازی ب ــچ نی ــه هی ــد ک ــی مي دان ــن اخالق بنیادی
ــی مالحظــات  ــن اســتانداردها »قربان ــراد اســت؛ به طوری کــه ای ــا تمامــی اف ــار شایســته ب اســتانداردهای رفت
de beau-( 3هنگامــی  کــه ممکــن اســت حــس غیریــت .)Goodin,1982, p.85 )کم اهمیــِت دیگــر نشــوند« 

voir, 1972( بــر ایــن بــاور غلبــه کنــد کــه یــک ســالمند انســانی شایســته احتــرام اســت، ایــن تعاریــف به ویــژه 
ــرای آمریکایی هــای ســالمند اهمیــت دارد. ب

ــه  ــرد »ب ــن می ب ــت انســانی را از بی ــه کرام ــر ک ــد، تحقی ــاره می کن ــت )1996( اش ــه مارگالی همان طــور ک
ایــن معنــا نیســت کــه حقــوق فــرد زیــر پــا گذاشــته شــده اســت، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه فــرد، ناتــوان 
ــزار را  ــن، ســاده ترین اب ــن  اجتماعــی در صــورت تداوم یافت ــود اســت« )p.36(. نظــام تأمی ــوق خ ــة حق از مطالب
بــرای مطالبــة حقــوق خویش-مربــوط بــه ســن، تاریخچــة کار و وضعیــت تأهل-بــه مــا اعطــا می کنــد؛ بنابرایــن 

1. Avashai Margalit
2. Robert Goodin
3. Otherness
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حامــی جنبه هــای بنیــادی کرامــت انســانی اســت. رویــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی را بــا رویــة الزم بــرای برنامــة 
ــی  ــی جزمــی و خدمات ــة کمــک موقــت مبنای ــد. برنام ــد1 مقایســه کنی ــه خانواده هــای نیازمن ــت ب کمــک موق
مشــخص دارد کــه خدمات گیرنــدگان انتظــار دریافــت آن هــا را دارنــد. ایــن برنامــه کــه جایگزیــن برنامه هــای 
رفاهــی ســنتی شــد، یــک داغ ننــگ تاریخــی را بــا خــود بــه همــراه داشــت کــه ویژگــی چنیــن برنامه هایــی 
اســت. ایــن داغ ننــگ و آزمــودن شایســتگی فــرد خدمات گیرنــده، بــا حفــظ کرامــت انســانی ســازگار نیســت. 
هیــچ گاه در تاریــخ مــا، برنامه هــای مبتنــی بــر آزمــون وســع پذیــرای ایــن واقعیــت نبوده انــد. اگرچــه معمــواًل 
در مباحــث سیاســت گذاری بدیــن نکتــه اشــاره نمی شــود، امــا تمایــز اخالقــی مهــم میــان بیمــة اجتماعــی و 
درآمــد مکمــل یــا برنامــة کمــک موقــت، بــه فهــم کرامــت انســانی و اهمیــت آن بــرای رفــاه بشــر برمی گــردد.

ــادل  ــد تع ــام نمی توان ــن نظ ــد ای ــه اصــرار دارن ــرادی ک ــة اف ــل حمل ــی در مقاب ــة اجتماع ــداری از بیم پاس
مالــی خــود را حفــظ کنــد و از پــس تعهــدات خــود برآیــد، در صورتــی امــکان دارد کــه ارتبــاط ایــن نظــام بــا 
ایجــاد یــک زندگــی انســانی-که مســتلزم آســتانه ای از امنیــت اقتصــادی است-روشــن شــود. چنــد وقــت پیــش، 
ــت  ــِس جمعی ــد از پ ــن کشــور نمی توان ــه ای ــان کــرد ک ــا خونســردی بی ــت و بودجــه2 ب سرپرســت ادارة مدیری
در حــال رشــد ســالمندان بَرآیــد؛ بنابرایــن تغییراتــی اساســی در برنامه هــای بیمــه ای ضــرورت دارد. بــه همیــن 
ــه تأثیــری کــه ایــن مســیر سیاســت گذاری ممکــن اســت  ــار، هیــچ نشــانی از اذعــان ب ســادگی. در ایــن گفت
بــر زندگــی فــرد واقعــی داشــته باشــد نیســت؛ فــردی کــه از وجــود یــک مســتمری کافــی و دســتمزد کافــی 
کــه اجــازة پس اندازکــردن بدهــد مطمئــن نیســت. ایــن مثــال نشــان مي دهــد چگونــه جهانــی کــه از منظــر 
یــک فــرد برخــوردار دیــده می شــود، ممکــن اســت هزینه هــای زندگــی یــک فــرد محــروم را نادیــده بینــگارد. 
ــی  ــمول اســت و جزئ ــه دیدگاهشــان جهان ش ــد ک ــرض می کنن ــد، ف ــه مي بینن ــان را این گون ــه جه ــرادی ک اف
نیســت، بنابرایــن نیــازی بــه محک خــوردن نــدارد، چــون آشــکارا آزاد از ارزش و تحریــف نشــده اســت. بــرای 
افــرادی کــه خــارج از شــبکة قدرت-برخــورداری قــرار دارنــد ایــن چشــم انداز جزئــی و محــدود، دلیــل آن چیــزی 
ــکل های  ــتمگری ش ــد )Walker,1998, Young,1900(. س ــتمگری می نامن ــت ها آن را س ــه فمنیس ــت ک اس
مختلفــی دارد؛ ماننــد اســتثمار، حاشــیه ای کردن و طــرد. ایــن ویژگی هــا بــا کرامــت انســانی ناســازگارند؛ چــون 
ــن  ــدرت مي ســازند و از شــانس تعیی ــا را نســبتاً بی ق ــوق از ســوی انســان ها می شــوند، آن ه ــة حق ــع مطالب مان

.)Fraser,1987( ــد ــع می کنن ــش من ــای خوی نیازه

1. Temporary Aid for Needy Families (TANF)
2. Office of Management and Budget )OMB)
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انسجام اجتماعی و وابستگی متقابل بشر

درمــورد امنیــت ســالمندان، حمایــت از کرامــت انســانی مســتلزم حفــظ ارزش هــای مســکوت ماندة انســجام 
ــد  ــخصی تأکی ــتقالل ش ــظ اس ــر حف ــتر ب ــه بیش ــی ک ــت. در فضای ــر اس ــل بش ــتگی متقاب ــی و وابس اجتماع
می شــود، تأمیــن  اجتماعــی یــادآوري مي کنــد کــه هریــک از مــا مدیــون نســل های گذشــته هســتیم. »اگــر 
هیچ کــس و هیــچ جامعــه ای مســئول رفــاه مــا نبــود« مــا اصــاًل وجــود نداشــتیم، »حتــی اگــر فقــط بــرای 
زندگــی خــود ارزش قائــل باشــیم، بایــد در برابــر کســانی کــه ایــن زندگــی را ممکــن ســاخته اند تعهــد داشــته 
باشــیم و آن هــا را ارزشــمند بشــماریم« )Callahan,1981, p.77(. چنیــن پیوندهایــی »بــا شــهود اخالقــی، فهم 
 متعــارف اجتماعــی و مفهــوم اجبــارِی رابطــة متقابــل ارتبــاط دارنــد، یعنــی آن چیزهایــی کــه بخشــی از جامعــة 
مدنــی  هســتند« )Wolfe,1989, p.101(. همچنیــن نشــان دهندة دیدگاه هــای در حــال ظهــور فمنیســت درباره 
 MacKenzie( اســتقالل نســبی افــراد، ریشــه های اجتماعــِی خــود و ناگزیــری تعهــدات غیرانتخابــی هســتند

.)& Stoljar,2000; Bauer,1994
پیوندهایــی ماننــد الزام هــای اجتماعــی و رابطــه  متقابــل، شــیوه هایی بــرای کســب اطمینــان از ایــن مهــم 
هســتند کــه مــا کــودکان نســل های بعــدی را به گونــه ای تربیــت کنیــم کــه معنــی عدالــت را درک کننــد یــا 
بیاموزنــد کــه معنــای تعهــد و پیمــان چیســت )Bauer,1994; Elshtain,1995(؛ بنابرایــن تأمیــن  اجتماعــی ایــن 
نکتــة مهــم را بــه رســمیت می شناســد کــه مــا به واســطة زندگی هایمــان به ناچــار بــه دیگــران متصــل هســتیم 
 .)Wolfe,1989( و بــدون یــاری نســل های گذشــته نمی توانســتیم رشــد کنیــم و بــه انســانی بالــغ بــدل شــویم
ــی اســت«. برخــالف اندیشــه های  ــی ذهن ــرای شــکوفایی زندگ ــک شــرط ضــروری ب انســجام اجتماعــی »ی
اخالقــی اخیــری کــه مــا بــه آن بــاور داریــم، به طورکلــی، نــوع بشــر موجــودی اســت کــه از نظــر اجتماعــی 
بســیار مقیــد اســت، تــا حــد زیــادی به گونــه ای اجتماعــی شــکل گرفته و بــه شــکل اجتماعــی پــرورش یافتــه 

.)Anjos,1994, p.139( اســت
ــی  ــر به صــورت عموم ــد می شــود، کمت ــه تأکی ــی ذره گرایان ــر فردگرای ــه ب ــی ک ــة معاصــر آمریکای در جامع
ــوزه  ــی در ح ــا پژوهش های ــود، ام ــه می ش ــخن گفت ــی س ــل اجتماع ــتگی متقاب ــی و وابس ــجام اجتماع از انس
روان شناســی اخالقــی و دیگــر حوزه هــا از بســیاری از احساســات اخالقــی ژرف مــا کــه تقویت کننــده اهمیــت 
ــا فقــدان چســب  ــدون بیــان آشــکار ایــن ارزش هــا در جامعــه، ب ــد. ب امــر اجتماعــی هســتند، حمایــت می کنن
اجتماعــی  کــه افــراد را در قالــب یــک جامعــه بــه هــم متصــل کنــد مواجــه می شــویم؛ بــا ایــن حــال، به نــدرت 
ــه  ــی ک ــه زیان های ــع ب ــم راج ــن نمی توانی ــم، و بنابرای ــی را می پذیری ــن اجتماع ــة تأمی ــِی برنام ــداف اجتماع اه
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ممکــن اســت در صــورت تباهــی آن اهــداف رخ دهــد گفت وگوهایــی آگاهانــه را ترویــج دهیــم. هرچنــد تأمیــن  
ــی کار  ــی  به خوب ــن اجتماع ــازمان های تأمی ــت، آن س ــه اس ــکل  گرفت ــرارداد ش ــک ق ــب ی ــی برحس اجتماع
می کننــد کــه به طورکلــی بــر مفهــوم رابطــة متقابــل مبتنــی باشــند. اگرچــه الــزام اجتماعــی و رابطــة   متقابــل  
ــه ضــروری  ــة عادالن ــک جامع ــداوم ی ــرای ت ــا ب ــه انتخــاب نشــده اند، ام ــواره به صــورت آگاهان اجتماعــی، هم
هســتند )Baier,1994(. ایــن واقعیــت کــه هریــک از مــا بــه ایــن نظــام حق بیمــه پرداخــت می کنیــم و ســپس 
انتظــار داریــم کــه از ِقَبــِل رابطــه ای ضمنــی بــا نســل های بعــدی مزایایــی دریافــت کنیــم، دغدغــة اخالقــی 
ــًا  ــی صرف ــن پیوندهای ــن مبحــث شایســتة توجــه بیشــتری اســت. چنی ــد. ای ــت می کن ــل را تقوی رابطــة متقاب

ــد. ــرام و ضروری ان ــی قابل احت ــر اخالق ــا از نظ ــتند، آن ه ــامدی نیس پیش
پیشــنهادهای اخیــر بــرای خصوصی ســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بســیاری از زمینه هــا بــا انتقــاد مواجه 
ــر  ــه نظ ــند. ب ــش می کش ــه چال ــاً ب ــی را عمیق ــام کنون ــکل گرفته در نظ ــلِی ش ــدة بین نس ــا معاه ــده اند، ام ش
می رســد ایــن درک اخالقــی بــرای زمانــی طوالنــی وجــود داشــته اســت کــه اگــر افــراد در طــی زندگی شــان 
بــه وظایــف خویــش احتــرام بگذارنــد، جامعــه نســبت بــه آن هــا تعهداتــی دارد. برنامــة تأمیــن اجتماعــی بازتــاب 
ایــن تعهــدات اســت. آمیتــای اتزیونــی1)2005( اشــاره می کنــد »انــکار یــا تضعیــف شــدید ایــن تعهــدات موجــب 
برانگیختــن حــس بی عدالتــی و بی انصافــی می شــود. درســت ماننــد زمانــی کــه متوجــه می شــویم کــه یــک 
ــا  ــت، ی ــرده اس ــو ک ــه را لغ ــده اند، بیمه نام ــار ش ــذاران آن بیم ــه بیمه گ ــه، در هنگامی ک ــی بیم ــگاه خصوص بن
ــر داده اســت«  ــه ماســبق تغیی ــا به صــورت عطــف ب ــه ی ــه را به صــورت یک جانب ــه شــرایط بیمه نام هنگامی ک

.)p.39(
ــی2  ــن کال ــه مارتی ــی اســت ک ــن اجتماعــی نشــان دهندة تالشــی جمع ــه، تأمی ــی فردگرایان ــه بیان ــی ب حت
ــته اند )p.276( و  ــی هم بس ــر اخالق ــه از نظ ــد ک ــف می کن ــی توصی ــارات و مطالبات ــه انتظ )1991( آن را به مثاب
ــد. بدین ترتیــب،  ــه نســل دیگــر متصــل می کنن ــاِل رســماً تصویب شــده، نســلی را ب ــب یــک نظــام انتق در قال
تأمیــن  اجتماعــی آن چیــزی را می آفرینــد کــه مارتیــن کالــی شــهروند اجتماعــی می نامــد. شــهروندی اجتماعــی 
بــر تعهــدات اجتماعــی داللــت دارد؛ فــرد بــا کســب فضیلــِت بــرآوردن معیــاری مشــخص درگذشــته، در حــال 
ــرای  ــد. ب ــه ای دارن ــن مطالب ــدی چنی ــام نســل های بع ــد. تم ــه کن ــی را مطالب ــع اجتماع ــد مناب حاضــر می توان
ــا پنهــان  اینکــه ایــن مطالبــه به طــور عملــی پاســخ بگیــرد، وجــود یــک معاهــدة بین نســلی، آشــکار باشــد ی

1. Amitai Etzioni
2. Martin Kohli
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ضــرورت دارد. ایــن شــهروند اجتماعــی »ادعایــی مشــروع مبنــی بــر پیوســتگی و تــداوم دوره هــای زندگــی اش 
ــداوم اســت. ــردی در اینجــا، واژة پیوســتگی و ت دارد« )Kohli, 1991, p. 286(. واژة کارب

ــق  ــرای تحق ــی ب ــی، تالش ــن اجتماع ــِر( تأمی ــه براب ــی)و ن ــات کاف ــا خدم ــی ب ــن مطالبه های ــب چنی ترکی
بخشــیدن بــه دو مفهــوم عدالــت اســت: 1. عدالــت شایسته ســاالرانه، یعنــی حــق کسب شــده از طریــق کارکــردن 
ــِن ســالخوردگان  ــت قرارگرفت ــری آن را داشــته باشــند. 2. حــق تحــت حمای ــد فرصــت پیگی کــه همــگان بای
ــدان  ــه نه چن ــی -اگرچ ــات اساس ــای امکان ــق اعط ــتقیم، از طری ــورت غیرمس ــام به ص ــن نظ ــیب پذیرتر. ای آس
ــد.  ــت می کن ــردی را تقوی ــا گذشــته، اســتقالل ف ــددادن آن هــا ب ــاش، طــی پیون ــرای مع ــراد ب ــه اف  مکفــی- ب
ــه  ــه تجرب ــور ک ــت، 1996(. همان ط ــد )مارگالی ــت می کنن ــت انســانی حمای ــدی  از کرام ــاي نق ــن انتقال ه چنی
ــر مفروضــات  ــی ب ــت شــهروندان ســالمند خویــش، مبتن ــه وضعی نشــان داده اســت، واکنــش ایاالت متحــده ب
ــای  ــارة هنجاره ــن درب ــی جایگزی ــود رویکردهای ــان دهندة وج ــه نش ــت ک ــی اس ــف و متناقض ــاری مختل هنج

ــد. ــتگی متقابل ان وابس
برنامــة تأمیــن اجتماعــی، اجــازه می دهــد کــه هنگامــی  کــه ریســک در زندگــی قریب الوقــوع اســت، تســهیم 
ــا کمــک بــه نســل های جوان تــر بــرای تأمین مالــی والدیــِن بازنشســتة خویــش، بــه  ریســک انجــام شــود و ب
ــئولیت های  ــد مس ــش بیش ازح ــه افزای ــم اینک ــرای فه ــد. ب ــک می کن ــان کم ــی زم ــل ها در ط ــداری نس پای
خانــواده چــه نتایــج بالقــوه آســیب زایی را متوجــه نســل های آینــده می کنــد، کافــی اســت »اقتصــاد خانــواده« 
ــزرگ موجــب  ــود ب ــم )Haber &Gratton, 1994(. رک ــاد آوری ــه ی ــرن بیســتم 20 را ب ــر ق ــرن 19 و اواخ در ق
ــه  ــد: اینک ــر از آن آگاه بودن ــة کارگ ــط و طبق ــة متوس ــای طبق ــه خانواده ه ــد ک ــزی ش ــر چی ــدد ب ــد مج تأکی
ــد )Haber &Gratton, 1994(. امــروزه در شــرایطی  ــان را تحمــل کن ــد فشــار بی پای ــواده نمی توان اقتصــاد خان
کــه درآمــد متوســط یــک فــرد بالــغ جــوان از درآمــد متوســط چنیــن فــردی در ســی ســال پیــش کمتــر اســت 
ــا پدربزرگ هــا و مادربزرگ هایــش تحــت فشــار  ــن خــود ی ــه والدی ــی ب ــرای کمــک مال )Herbert,2007(، او ب
شــدیدی قــرار خواهــد گرفــت. برنامــة تأمیــن اجتماعــی از تــرس نســل های ســالخورده تر دربــارة اینکــه نکنــد 
ــد.  ــدان خــود باشــند می کاهــد و مشــارکت مســتمر نســل های بعــدی را تســهیل می کن ــر دوش فرزن ــاری ب ب
بدین ترتیــب موجــب می شــود پذیــرش کنونــی متقابل بــودن و هم بســته بودن نســل ها و عمــل در ایــن 
راســتا تقویــت شــود. همچنیــن، ایــن برنامــه دردســرهای شــکل گیری روابــط نامتقــارن -به دلیــل افزایــش نیــاز 

ــدان- را تخفیــف می دهــد. ــه فرزن ــن ب والدی
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بنابرایــن برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حفــظ وابســتگی متقابــل و انســجام اجتماعــی نقــش بــازی می کنــد. 
چرخــة عــادی زندگــی کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه ایجــاد و حفــظ آن کمــک می کنــد، بــه افــرادی کــه 
اغلــب در وضعیــت ســالمتی نســبتاً مناســبی هســتند و دوران بازنشســتگی را ســپری می کننــد، ایــن اجــازه را 
ــن شــاغل جــوان  ــرای والدی ــه مشــارکت داشــته باشــند کــه معمــواًل ب ــه شــیوه هایی در جامع می دهــد کــه ب
امکان پذیــر نیســت؛ البتــه اگــر مزایــا مبتنــی  بــر نیــاز بــود، بازهــم ممکــن بــود بــه چنیــن اهدافــی دســت یابیــم، 
امــا احتمــال ایــن امــر بــه دو دلیــل کمتــر اســت. نخســت اینکــه حــس امنیتــی کــه بــا پرداخت هــای اســتحقاقی 
ــع به طوراجتماعــی  ــری مناف ــه پیگی ــد او را ب ــرد آزادی می بخشــد و می توان ــه ف ســن-محور ایجــاد می شــود، ب
ایجادشــدة خویــش برانگیزانــد. دوم اینکــه همــواره ایــن ریســک وجــود دارد کــه برنامه هــای مبتنــی بــر آزمــون 
وســع، کارکــردن را بــرای افــراد تندرســت الزامــی کنــد، بــدون اینکــه درمــورد تعــداد یــا کیفیــت مشــاغل در 
دســترس دغدغــه داشــته باشــند. بدین ترتیــب از طریــق اقدامــات دیگــر، ممکــن اســت امــکان مشــارکت در 
ــراد دارای مشــکل  ــراد تندرســت و اف ــان اف ــدی می ــری درآم ــه نابراب ــد؛ درحالی ک ــش یاب ــی کاه ــر اجتماع خی

ســالمتی تشــدید شــود.
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــا ایــن ارزش هــای واال نمی گــذارد ســالمندان، ازکارافتــادگان و فرزنــدان و بیوه های 
بازمانــده، تحــت انقیــاد قانون گــذاران و بوروکرات هایــی قــرار گیرنــد کــه درمــورد سیاســت های رفــاه اجتماعــی 
تصمیم گیــری می کننــد. همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، اینکــه افــراد بــدون تحقیــر شــدن، حقــوق خــود 
را در ایــن برنامــه مطالبــه کننــد ممکــن می شــود؛ زیــرا مطالبــه مســتلزم ایــن نیســت کــه تحــت انقیــاد قــدرت 
ــرن  ــة ق ــزرگ در نیم ــتاوردی ب ــد و دس ــش می ده ــالمندان را کاه ــر س ــی فق ــد جمع ــن تعه ــد. ای ــرار بگیرن ق
گذشــته بــه شــمار مــی رود. شــوتس و بیندســتاک1 )2006(، بــا بیــان مناســب خویــش بــه مــا هشــدار می دهنــد 
ــه ســال های ســیاه  کــه »بــدون چنیــن تعهــدات مســتحکمی،  ســال های طالیــی می تواننــد به آســانی بــدل ب
شــوند« )p.7(. هریــک از مــا بایــد قــادر باشــد کــه بــر ایــن معنــای اخالقــی و ایــن تعهــد بــه آینــده تکیــه کنــد. 
غریبه هــای ناشــناس بایــد بتواننــد ایــن تعهــد عمومــی را برپــا نگــه دارنــد و بــه جــای فردگرایــی کــه در جامعــه 
آمریکایــی رواج یافتــه اســت، بپذیرنــد کــه مــا در جهانــی دارای وابســتگی متقابــل زندگــی می کنیــم کــه در آن 

 .)Robertson, 1997, p. 446(موفقیت هــا و شکســت هایمان هرگــز صرفــاً متعلــق بــه خودمــان نیســت

1. Schultz and Binstock
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منزلــت اقتصــادی کنونــی زنــان، یــادآورْی تلــخ و گواهــی بــر اشــتباه بودن ایــن فرضیــة نئولیبــرال اســت کــه 
ــرا  ــواده می تواننــد مســئول امنیــت افــراد ســالمند باشــند. ایــن جملــه طعنه آمیــز اســت؛ زی ــازار، فــرد و خان ب
در حــال حاضــر کــه مــن ایــن متــن را می نویســم، بــازار پرنوســان اســت و زیان هــا چشــمگیرند، امــا حتــی 
ــه فــردی کــه  ــودی پس اندازهــا می شــوند، چگون ــی کــه پیوســته موجــب ناب در غیــاب ایــن نوســان های مال
در حــال بزرگ کــردن دو یــا ســه فرزنــد اســت بــا کمتــر از 50 هــزار دالر در ســال، قــادر خواهــد بــود حــدود 
ــرای اندکــی آســایش در  ــا ب ــد ت ــداز کن ــی کــه 21 ســاله اســت پس ان ــا 25 درصــِد درآمــدش را از زمان 17 ت
زمــان بازنشســتگی اش کافــی باشــد؟ درحالی کــه ایــن مبلــغ درآمــد، مثالــی بســیار باالتــر از خــط فقــر اســت 
ــت  دادن  ــک از دس ــواره در ریس ــد، هم ــر باش ــط فق ــک خ ــه نزدی ــی ک )Polivka & Longino, 2006(. کس
مســکن یــا ناتوانــی در پرداخــت اجــاره و حفــظ اعتبــار و آبــروی خــود در محلــه اســت و به رغــم بهره منــدی از 
برنامــة مدیکــر نمی توانــد هزینه هــای مراقبت هــای پزشــکی اش را پرداخــت کنــد یــا از بودجــة غذایــی خــود 
می کاهــد و هیــچ منبعــی بــرای گــذران شایســتة اوقــات فراغــت خــود نــدارد. ایــن آمارهــای خشــک و خالــی، 
نمی توانــد رنج هــای طاقت فرســای بســیاری از افــراد را بــه تصویــر بکشــد و رتوریــک ســالمندِی شایســته را 

.)Holstein, Unpub., 2007( ــرد ــخره می گی ــه س ب
ــه اواســط زندگــی  ــا در تحقــق اهــداف و در تحمــل نامالیمــات زندگــی در دوران کهنســالی، ب ــی م توانای
بســتگی دارد کــه تــا حــد زیــادی ریشــة ســاختاری دارد. مــا برخــالف میــل خویــش، کنتــرل اندکی بــر بــازار کاِر 
جنسیتی شــده و انتظــارات عــادِی خانــواده داریــم. درنتیجــه، امتیــازات و محرومیت هــا بــا گذشــت زمــان انباشــت 
ــرال  ــوژی نئولیب ــا ایدئول ــروزه م ــوند )Crystal & Shea, 1990; O’Rand,1996; Dannefer; 2003(. ام می ش
ــای  ــم. بحران ه ــازند افزوده ای ــاختاری را دشــوار می س ــای س ــن از محدودیت ه ــه گریخت ــی ک ــه عوامل ــز ب را نی
امــروزة بازارهــا می تواننــد اوضــاع را بــرای کســانی کــه هیــچ گاه از بــازار به خوبــی منتفــع نشــده اند بدتــر کنــد 

ــازار آســیب دیده انــد افزایــش دهــد. و تعــداد کســانی را کــه از شکســت های ب
افــزون بــر ایــن، همان طــور کــه در فصل هــای دیگــر ایــن کتــاب بــه تفصیــل شــرح داده  شــده اســت، چرخــة 
ــزی  ــان چی ــه ایجــاد آن کمــک کــرده اســت، از تجربه هــای زن ــن اجتماعــی ب عــادی زندگــی کــه برنامــة تأمی
نمی گویــد. مســئولیت های زنــان در قبــال ســالمت و رفــاه فرزنــدان، نوه هــا، والدیــن پیــر و همســران بــه معنــای 
ــن مســئولیت ها را ارج  ــان ممکــن اســت ای ــردان اســت. اگرچــه زن ــا تجربه هــای م ــان ب ــاوت تجربه هــای آن تف
نهنــد )و همچنیــن ممکــن اســت از بابــت آن رنجــور شــوند و احســاس آن هــا ترکیبــی از غــرور بابــت انجــام دادن 
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ــکل  ــد و به ش ــاس غیرانتخابی ان ــئولیت ها از اس ــن مس ــد(، ای ــی از آن باش ــای ناش ــئولیت ها و رنج ه ــن مس ای
ــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی مرتبــط هســتند. دوره هــای توقــف و انقطــاع از کار، چــه پیش بینی شــده  مســتقیم ب
ــداد  ــه تع ــد. هرچ ــر می گذارن ــی تأثی ــن اجتماع ــة تأمی ــای برنام ــزان مزای ــر می ــده، ب ــه پیش بینی نش ــند و چ باش
ســال هایی کــه یــک زن کار نمی کنــد بیشــتر باشــد، میــزان مزایایــی کــه او هنــگام بازنشســتگی دریافــت می کنــد 
کمتــر خواهــد بــود. ایــن جریمــه ممکــن اســت بــرای زنانــی کــه بــا مــردی کــه در کل دوران زندگــی پردرآمــد 
اســت، ازدواج می کننــد و ازدواج آن هــا تــداوم می یابــد مهــم نباشــد، امــا در جامعــه ای کــه از هــر دو ازدواج یکــی بــه 
طــالق می انجامــد، ایــن الگــو بیــش از پیــش معنــی خــود را از دســت می دهــد. حتــی قانــون خانــواده و مرخصــی 
پزشــکی1 کــه بســیار ســتوده شــد و ارزشــمند تلقــی شــد، پیامدهــای بلندمــدت انقطــاع از کار را در نظــر نمی گیــرد. 

بــرای دســتیابی بــه برابــری جنســیتی، بازاندیشــی کلــی در بیمــة اجتماعــی ضــروری خواهــد بــود.

چالش های معاصر برای بیمة اجتماعی

ــا  ــن چالش ه ــاوت هســتند. ای ــر کــرده اســت و چالش هــای معاصــر متف بیمــة اجتماعــی طــی ســال ها تغیی
ــازه  ــد، اج ــی می بین ــز را بحران ــه همه چی ــی ک ــد. ذهنیت ــمار مي آین ــه ش ــک ب ــی و ایدئولوژی ــیار سیاس بس
می دهــد اقداماتــی انجــام شــود کــه ممکــن اســت بــدون توجیــِه ناشــی از تلقــِی وجــود بحــران، اجــازة انجــام 
ــه  ــوان به مثاب ــت را می ت ــن ذهنی ــد. ای ــت می کن ــا را تقوی ــوع اقدام ه ــن ن ــع ای ــت درواق ــن ذهنی ــد، ای نیابن
ــئولیت ها و  ــن مس ــای معی ــه الگوه ــه ب ــت ک ــر گرف ــی  در نظ ــناخت های اخالق ــارة ش ــدد درب ــرة مج مذاک
پاســخگویی ها نســبت بــه ســالمندان در طــول 50 ســال گذشــته شــکل داده انــد. اگرچــه سیاســتمداران اندکــی 
ــر »دادة واقعــی«2  ــی ب ــد، حمله هــای غیرمســتقیم و حمله هــای مبتن ــه کرده ان ــه حمل ــن برنام ــه ای آشــکارا ب
ــلی«  ــری بین نس ــالح »براب ــا اصط ــاز و ب ــه 1980 آغ ــل ده ــتقیم در اوای ــای غیرمس ــتند. حمله ه ــج هس رای
بیــان  شــدند. ایــن تهمــت، بســیار گســتاخانه و از قــرار معلــوم مبتنــی بــر شــواهدی بی چون وچــرا بــود کــه 
نشــان مــی داد ســالمندان دیگــر فقیرتریــن قشــر جامعــة آمریــکا نیســتند، امــا هیچ گونــه شــواهد قانع کننــده ای 
وجــود نــدارد کــه برنامه هــای پرداخــت اســتحقاقی بــرای ســالمندان، چــه بــه شــکل دقیــق و چــه بــه شــکل 
 Williamson, McNamara, &( ــد ــه باش ــروگان گرفت ــه گ ــده را ب ــی و آین ــل کنون ــودکان نس ــتعاری، ک اس
Howling, 2003(. بــه هــر روی، اســتدالل هایی کــه آتــش ایدئولــوژی محافظه کارانــی را کــه داشــتند قــدرت 

1. Family and Medical Leave Act of 1993
2. Fact
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ــر  ــه ب ــه کاران ک ــن محافظ ــود. ای ــالمندان گش ــه س ــگ علی ــرای جن ــرد، راه را ب ــعله ورتر مي ک ــد ش می گرفتن
ــتادگی  ــی ایس ــت عموم ــب وکارها و سیاس ــدام کس ــت های م ــاکش شکس ــد، در کش ــگ انداخته ان ــور چن کش
می کننــد. به رغــم رونــِد کاهشــِی کنونــی، نــرخ فقــر ســالمندان آمریکایــی هنــوز در میــان کشــورهای ثروتمنــد 
در باالتریــن حــد قــرار دارد )Smeeding & Sullivan, 1998, cited in Myles & Quadagno, 1999(. درصــد 
کمــی از ســالمندان آمریــکا ثروتمندنــد یــا حتــی بــه ثروتمندبــودن نزدیــک هســتند؛ بــرای مثــال ســه چهارم 

ــد. دریافت کننــدگان برنامــة مدیکــر درآمــدی زیــر 25 هــزار دالر در ســال دارن
ــدام از  ــود هیچ ک ــه س ــن شــکل، ب ــان بدی ــالمندان و جوان ــان س ــدن می ــرای نفاق افکن ــدی ب کوشــش تعم
ــت  ــان اهمی ــالمندان و جوان ــروه س ــر دو گ ــرای ه ــتحقاقی ب ــت اس ــای پرداخ ــروه نیســت. برنامه ه ــن دو گ ای
 .)Schultz & Binstock, 2006( ــوند ــف ش ــواده توصی ــت های خان ــه سیاس ــتی به مثاب ــد به درس دارد و می توانن
منصفانه تریــن راه بــرای تعییــن مجــدد ســقف درآمــدی ســالمندان دارای درآمــد دردســترس کالن، ایــن اســت 
ــه  ــه ب ــد ک ــر درآم ــات ب ــن مالی ــات اخــذ شــود. ای ــده مالی ــرخ فزاین ــک ن ــا ی ــد ب ــراد پردرآم ــی اف ــه از تمام ک
نوســانات درآمــدی فــرد حســاس اســت، از افــراد ســالمندی کــه ممکــن اســت به دلیــل بیمــاری وحشــتناک یــا 
هزینه هــای مراقبــت بلندمــدت، درآمدشــان کاهــش ناگهانــی بســیاری یافتــه باشــد حمایــت می کنــد. درواقــع 
ــد،  ــداری می کنن ــلی« از آن طرف ــری بین نس ــان »براب ــه حامی ــور، ک ــای نیاز-مح ــمت برنامه ه ــه س ــا ب ــر م اگ
حرکــت کنیــم، محتمل تریــن ســناریوی سیاســی ایــن اســت کــه همــه خواهنــد باخــت )بــرای بحــث بیشــتر 
ــرای  ــی ب ــه تالش های ــروزه در ایاالت متحــده، در شــرایطی ک ــد(. ام ــن را ببینی ــة مت ــون وســع ادام ــاره آزم درب
ــی از  ــذاران حاک ــج قانون گ ــای رای ــود، نگرش ه ــنی انجــام می ش ــک س ــر تفکی ــی ب فســخ سیاســت های مبتن
ــر  ــن ام ــط سیاســی دیگــر ای ــک محی ــه در ی ــام گروه هــای ســنی اســت؛ درحالی ک ــت متضررشــدن تم وضعی
ممکــن نبــود رخ بدهــد )Hudson, 2007(. ایــن نســل از ســالمندان بــا امــور مختلفــی ماننــد موفقیــت برنامــة 
ــس از  ــادی پ ــق اقتص ــزرگ و رون ــود ب ــت کار در دورة رک ــرمایه گذاری، سرش ــداز، س ــی، پس ان ــن اجتماع تأمی

جنــگ جهانــی دوم مواجــه شــدند.
پیشــنهاد خصوصی ســازی ایــن نظــام به طورکلــی یــا جزئــی و حرکــت بــه ســمت برنامه هــای مبتنــی بــر 
آزمــون وســع، بســیار ناگهانــی و شــدید بــوده اســت. خصوصی ســازی با ایــن گفتار بیان شــده اســت: نجــات دادن 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی در عیــن افزایــش بــازده فــردی. خصوصی ســازی، بخشــی از دســتورکار بزرگتــری اســت 
 Holstein,( ــد ــود کن ــاه اقتصــادی در ســن بازنشســتگی را ناب ــال رف ــی در قب ــد مســئولیت جمع ــه می خواه ک
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ــد و  ــکار می کن ــی را ان ــری اجتماع ــاختاری نابراب ــه های س ــرال، ریش ــع نئولیب ــن، موض ــر ای ــزون ب unpub(. اف

ــارة  ــژه درب ــد؛ به وی ــری کنن ــارة زندگــی خودشــان تصمیم گی ــا درب ــد ت ــراد آزادن ــد اف ــرض می کن به جــای آن ف
ــوردار  ــی برخ ــن تصمیم گیری های ــت چنی ــراد از قابلی ــر آن اف ــی اگ ــان. حت ــا و سرمایه گذاری هایش پس اندازه
ــرمایة  ــه از س ــیب پذیری ک ــراد آس ــرای اف ــد ب ــازی نمی توان ــند، خصوصی س ــته باش ــع الزم را داش ــوده و مناب ب
ــد و کســانی کــه  ــد، کســانی کــه از ســرمایه گذاری ســردر نمی آورن ــرای بیمه هــای خصوصــی بی بهره ان الزم ب
در هنــگام ســرمایه گذاری بســیار محتــاط عمــل می کننــد، کاری بکنــد )Hardy, 2000(. خصوصی ســازی ایــن 
ــد و  ــد ســرمایه کســب کنن ــه بای ــد طــی ســال های اندکــی ک ــرد کــه »کســانی کــه نمی توانن ــر را نمی پذی ام
بخشــی از آن را بــرای آینــده ســرمایه گذاری کننــد، به طــور مؤثــر بــا دیگــران رقابــت کننــد در زمــان ســالمندی 

.)Baars, 2006, p. 31( »بــا مشــکالت بســیاری روبــه رو خواهنــد شــد
ــا را  ــد و کل مزای ــب کن ــل را کس ــای کام ــد مزای ــرد می توان ــک ف ــه در آن ی ــنی را ک ــه س ــی ک تغییرات
کاهــش دهــد بــه تأخیــر می انــدازد، کمتــر رادیکال انــد. ایــن تغییــرات مبتنــی بــر ایــن اســتدالل هســتند کــه 
ــام را  ــن نظ ــی ای ــداری مال ــد پای ــی می توان ــل بیش زای ــتگی نس ــته اند و بازنشس ــالم تر از گذش ــا س آمریکایی ه
ــکا  ــالمندان آمری ــای بســیاری از س ــه بیماری ه ــد ک ــی را پیشــنهاد می ده ــن بحــث، اصالحات ــد. ای ــوار کن دش
ــا  ــد ی ــکا نمی توانن ــب وکارهای آمری ــه کس ــگارد ک ــده می ان ــت را نادی ــن واقعی ــز ای ــگارد و نی ــده می ان را نادی
نمی خواهنــد از زندگــی کاری مســتمر کارکنــان ســالمند خویــش حمایــت کننــد. بــه تأخیــر انداختــن ســنی که در 
آن فــرد ممکــن اســت مزایــای کامــل را کســب کنــد بــه ســود نظــام دســتمزد تمــام می شــود، حتــی هنگامــی 
ــن  ــة تأمی ــای برنام ــن تغییره ــد. ای ــاوت نباش ــروز بی تف ــالمندان ام ــی س ــر بعض ــالمتی بهت ــبت به س ــه  نس  ک
ــرای بســیاری از افــراد به ویــژه  ــات آن ب ــا از بیــن بــردن جذابیــت بازنشســتگی و کاســتن از امکان اجتماعــی، ب
بــرای زنــان، کارگرانــی را کــه قبــاًل از رقابــت کاری مســتثنا بودنــد بــه بــازار رقابتــی کار وارد می کنــد. چــون 
زنــان منابــع درآمــدی جایگزیــن کمتــری نســبت بــه مــردان دارنــد، فشــار بیشــتری را هنــگام ادامــه دادن کار در 
هــر شــغلی کــه بــه آن دسترســی داشــته باشــند متحمــل می شــوند؛ بنابرایــن ایــن جابه جایی هــا بــه برابــری 

ــد. ــک نمی کن ــیتی کم جنس
ــی  ــردی را واال و متعال ــئولیت ف ــه مس ــت ک ــی اس ــلطة ایده های ــت س ــی تح ــتورکار سیاس ــون دس اکن
ــه ســالمندی  ــد و ب ــراد در آن رشــد می کنن ــری کــه اف ــار اجتماعــی و اقتصــادی بزرگت ــرای بافت می شــمارند )ب
ــا  ــردی، ی ــن ایده هــا دغدغه هــای جمعــی، بیــش از دغدغه هــای ف ــد( و در ای ــدک اهمیتــی قائل ان می رســند ان
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ــه  ــان دارد ک ــه اذع ــن نکت ــه ای ــی ب ــده ای روبه روســت. بافتارگرای ــی فزاین ــا بی تفاوت ــدازة آن، ب دســت کم هم ان
مــا می توانیــم بــه اهــداف مهــم انســانی بــه نحــو متفاوتــی دســت یابیــم و موقعیــت تاریخــی و سیاســی اســت 
کــه گزینه هــای اخالقــی در دســترس مــا بــرای پیش بــردن ایــن اهــداف را شــکل داده و تحــت شــعاع قــرار 
ــالت هنجــاری و  ــه تعام ــرم ک ــره بب ــادی به ــة انتق ــک نظری ــم از چشــم انداز ی ــح می ده ــن ترجی ــد. م می ده
اخالقــی مــا را بــر بافتــار اجتماعــی و تاریخــی مشــخصی مبتنــی می  کنــد )Young, 1990, p. 5(. بــرای فهــم )و 
قضــاوت( اخالقــی مناســب، بایــد قــادر باشــیم آثــار ایــن فهــم و قضــاوت را بــرای زندگــی واقعــی پیش بینــی و 
تجســم کنیــم. همچنیــن بایــد دلمشــغول ایــن امــر باشــیم که مــردم چگونــه تحــت تأثیــر عملکردهای سیاســی 
و اجتماعــی قــرار می گیرنــد و آن هــا را می فهمنــد. بــر ایــن اســاس دولــت بایــد شــرایطی را تضمیــن کنــد کــه 

ــواع زندگــی خــوب حمایــت می کننــد. در آن شــهروندان بتواننــد واقعــاً انتخــاب کننــد کــه از کدام یــک از ان
ــه  ــی ب ــرای خدمت ده ــده ب ــای طراحی ش ــه برنامه ه ــود دارد ک ــی وج ــن اندک ــه تضمی ــرایطی ک در ش
ــات نداشــته  ــا کاهــش مالی ــد متوازن کــردن بودجــه ی ــع اهــداف سیاســی ای مانن ــه، درواق فقیرترین هــای جامع
باشــند، برنامه هــای مبتنــی بــر آزمــون وســع، واکنــش مناســبی بــه فقــر نیســتند. برنامه هــای مبتنــی بــر آزمــون 
وســع ســالمندان را ملــزم می ســازد در زمانــی کــه بیشــتر آن چیــزی را کــه در جامعــة آمریکایــی ارزشــمند تلقــی 
ــا  ــع ایــن برنامه هــا »اثبــات« کننــد کــه شایســتة دریافــت مزای ــان مناب ــه نگهبان ــد، ب می شــود از دســت داده ان
هســتند. آن هــا بایــد بــا بســیاری از اولویت هایــی کــه در هزینه کــرد منابــع عمومــی وجــود دارد رقابــت کننــد، 

ــد. ــخت گیرانه«1 نامیده ان ــق س ــی آن را »عش ــه برخ ــخت گیرانه ک ــی س ــم در دورة صرفه جوی آن ه
همچنیــن بایــد ابعــاد مهــم نــژادی و جنســیتی را در نظــر گرفــت. کســانی کــه در شــرایط رقابتــی فــوق 
قــرار خواهنــد گرفــت، احتمــال بســیار باالیــی دارد کــه زن و به ویــژه زِن رنگین پوســت باشــند. ایــن امــر یکــی 
دیگــر از مشــکالت مهــم درمــورد عدالــت اســت. در اواخــر قــرن نوزدهــم پژوهشــگر انگلیســی، چارلــز بــوث2 
مطالعــة گســترده ای درمــورد فقــر انجــام داد. او دریافــت احســاس شــخصی کــه قانونــاً مســتحق دریافــت پولــی 
اســت و آن را دریافــت می کنــد بــا احســاس شــخصی کــه بــا اظهــار اعســار3 بــرای دریافــت مزایایــی درخواســت 
می دهــد متفــاوت اســت. شــخص دوم ممکــن اســت مزایــا را دریافــت کنــد یــا دریافــت آن بــه تعویــق افتــد، 
ــه و  ــای اولی ــی، شــک و تردیده ــع عموم ــز ممکــن اســت براســاس مناف ــد و نی ــت نکن ــی آن را دریاف ــا حت ی

Tough Love .1: ترویج رفاه فرد، به ویژه فرد معتاد، کودک یا مجرم با اعمال محدودیت های خاص بر او )مترجمان(.
2. Charles Booth
3. in forma pauperis
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 Quoted in( پرس وجوهــای بعــدی، دریافــت مزایــا را کنتــرل کننــد تــا از سوءاســتفادة افــراد جلوگیــری شــود
Goodin, 1985, pp. 37–38(. ایــن مقایســه میــان مزایــای کســی کــه قانونــاً مســتحق دریافــت اســت و کســی 
کــه بایــد براســاس فقــر بــرای دریافــت مزایــا درخواســت دهــد تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت. ســالمندان 
ــون  ــر آزم ــی ب ــای مبتن ــرای مزای ــی ب ــا بی میل ــب ب ــا اغل ــد، ام ــای بیمــة اجتماعــی را می پذیرن مشــتاقانه مزای
وســع ماننــد مدیکیــد تقاضــا می دهنــد؛ به ویــژه اگــر ایــن امــر بــه معنــای بازرســی عمومــی از منابــع مالــی فــرد 

بــه »بهــای« واجدشــرایط شــدن بــرای دریافــت مزایــای مدیکیــد باشــد.
ــده، خــوِد ســالمندان کم درآمــد  ــران سیاســی آین ــن باشــیم کــه رهب ــم مطمئ ــر این هــا، نمی توانی ــزون ب اف
ــتگی  ــانی و همبس ــت انس ــف کرام ــة مخال ــرزنش کردن نقط ــد. س ــی نکنن ــان تلق ــد اندکش ــئول درآم را مس
اجتماعــی اســت؛ راهبــردی کــه در قلمــرو سیاســی آمریــکا ناشــناخته نیســت. برنامه هــای مبتنــی بــر آزمــون 
ــد از  ــا نمی توانن ــن برنامه ه ــن ای ــراد رد نشــود؛ بنابرای ــه درخواســت های اف ــد ک ــن کنن ــد تضمی وســع نمی توانن
کرامــت انســانی کــه مبتنــی بــر تشــخیص افــراد مســتحق دریافــت مزایاســت حمایــت کننــد. افــزون بــر ایــن، 
ــای  ــان آمریکایی ه ــون  تضعیف شــدة تشــابه می ــی احســاس هم اکن ــون وســع، حت ــر آزم ــی ب ــای مبتن برنامه ه
ــد  ــا بتوانن ــن برنامه ه ــه ای ــدارد ک ــد. احتمــال ن ــف می کن ــاوت را بیشــتر تضعی دارای زمینه هــای1 به شــدت متف
از دو ارزش اخالقــی بنیادیــِن مفــروِض متــن حاضــر، یعنــی کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی حمایــت کننــد. 
ــدگان  ــارات از دریافت کنن ــه انتظ ــر هســتند؛ به طوری ک ــی  متغی ــا، مفاهیم ــه آشــکار اســت، نیازه ــور ک همان ط
مزایــای عمومــی بســیار باالســت. برعکــس، مزایایــی کــه پرداخت هــای اســتحقاقی ســن-محور ارائــه می کننــد 
ــاز افــراد به صــورت علنــی نیســتند، آن هــم در شــرایطی کــه قــدرت تعریــف فقــر و  مســتلزم تعیین کــردن نی
نیازمنــدی در دســت دیگــران باشــد )Elshtain,1995(. حتــی بــرای تعدیــل ایــن نــوع پیامدهــا نیــز نظــام مالیاتی 
ــن، اگــر برنامه هــای ســن-محور کــه نســبتاً آســیب ناپذیرند  ــر ای ــری دارد. افــزون ب ابزارهــای بســیار عادالنه ت
بــر فقــرا متمرکــز می شــد، احتمــال کمتــری می رفــت کــه تعــداد بیشــتری از ســالمندان فقیــر از آن برنامه هــا 
کمــک دریافــت کننــد )Daniels, 1988, p. 10(؛ بنابرایــن ایــن شــرایط کــه برخــی بیــش از آنچــه نیــاز دارنــد 
دریافــت کننــد، از شــرایطی کــه بســیاری از افــراد درحالی کــه فرصــت کمــی بــرای بهبــود وضعیــت خــود دارنــد، 

درگیــر آینــدة نامشــخص خــود باشــند بهتــر اســت.
همچنیــن یــادآوری ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه بیشــتر خســران ها در دوره  ســالمندی انباشــت می شــوند. 
پنداشــت های جدیــد دربــارة ســالمندی موفــق یــا مولــد نمی توانــد وجــود ایــن واقعیــت را بــرای شــمار بســیاری 

1. منظور زمینه های قومی، جنسیتی، زبانی و... است )مترجمان(.
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از افــراد ســالمند رد کنــد. مــرگ همســر یــا یــک فرزنــد، بیمــاری یــا ازکارافتادگــی، شــانس های کمــی را بــرای 
ــوند و  ــرف می ش ــرعت مص ــا به س ــذارد. پس اندازه ــی می گ ــران ها باق ــران خس ــور جب ــالمند به منظ ــرد س ف
ــر آزمــون وســع باشــند، فــرد  ــوع مبتنــی ب ــا ایــن حــال اگــر برنامه هــا از ن ــان مي یابنــد؛ ب ذخایــر عاطفــی پای
ســالمند مجبــور خواهــد بــود شایســتگی خــودش را بــرای دریافــت حمایــت عمومــی اثبــات کنــد. هنگامــی  کــه 
افــراد در ایــن وضعیــت ناتوانــی قــرار دارنــد، نیازشــان بــه انســجام اجتماعــی بیشــتر اســت. برنامه هــای مبتنــی 

بــر آزمــون وســع نمی تواننــد پاســخگوی ایــن نیازهــا باشــند.
ــای  ــش از جایگزین ه ــه بی ــتند ک ــی هس ــا ارزش های ــن ارزش ه ــت ای ــوان گف ــتر بت ــد بیش ــا تأکی ــاید ب ش
 Kekes, 1993,( ــد ــت می کنن ــاه انســان حمای ــرا از رف ــی می شــوند؛ زی خــاِصِ دیگــر موجــب پیشــرفت اخالق
pp. 160, 214(. تلقــی اهمیــت اخالقــی اساســی بــرای کرامــت انســانی و انســجام اجتماعــی، مســتلزم حمایــت 
از آن اســت؛ یعنــی پذیــرش اینکــه ایــن ارزش هــا امــور خیــر اخالقــی ارجمنــدی هســتند کــه از ارزش هــای 
اقتصــادی یــا ارزش هــای بــازار برترنــد و نبایــد بــدون دالیلــی موجــه فــدا شــوند. در حــال حاضــر سیاســت های 
ــوع  ــن ن ــن ای ــت از کرامــت انســانی ســالمندان هســتند. همچنی ــرای حمای ــزار مهمــی ب ــر و عمومــی اب فراگی
سیاســت ها یــادآوری می کننــد کــه مــا مرهــون گذشــته و وامــدار آینده ایــم و در قبــال کســانی کــه در میــان 
مــا آســیب پذیرتر هســتند مســئولیت داریــم. همچنیــن ایــن سیاســت ها خواهــان امــکان بیشــتری بــرای انجــام 
اصالحاتــی هســتند کــه نســبت بــه زندگــی زنــان حســاس اســت. ایــن موضع گیــری بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
ــرش هســتند کــه ارزش هــای اساســی  ــی قابل پذی ــرش اســت )اصالحات ــل سیاســی غیرقابل پذی ــه تعدی هرگون
ــن ویژگی هــای واپس گــرای خــود را  ــد بدتری ــن نظــام می توان ــژه ای ــد(. به وی ــاال را حفــظ کنن تعریف شــده در ب
از طریــق تأمیــن بودجــة عمومــی و افزایــش تصاعــدی مالیــات  بــر درآمــد از میــان بــردارد، امــا در حــال حاضــر 
ــه حــال خــود رهــا  ــه میــز هــم نزدیــک نمی شــوند، حتــی اگــر قــرار باشــد روی میــز ب چنیــن گزینه هایــی ب

شــوند؛ چــه رســد بــه اینکــه گزینه هــای جــدی روی میــز باشــند.

نتیجه گیری

ــردِن آن،  ــردن و بی اعتبارک ــیر خارج ک ــرای از مس ــر ب ــای اخی ــم تالش ه ــی به رغ ــن اجتماع ــة تأمی برنام
به شــدت محبــوب اســت. همچنیــن، ایــن برنامــه تاحــدودی ناکافــی اســت؛ زیــرا دوگانگــی ثــروت را تقویــت 
ــه  ــی ک ــه تغییرات ــیدگی کردن ب ــرای رس ــد و ب ــرد رخ می ده ــی ف ــی زندگ ــه در ط ــی ای ک ــد؛ دوگانگ می کن
در ســاختار خانــواده پدیــد می آیــد ناکافــی اســت )تغییراتــی ماننــد طــالق و خانواده هــای تــک والدینــی( امــا 
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ــازی،  ــر خصوصی س ــل تدابی ــی در مقاب ــت عموم ــرده اســت. مقاوم ــت ک ــت حرک ــه ســمت کفای دســت کم ب
نشــان می دهــد بیشــتر افــراد بــاور دارنــد کــه اهــداف ایــن برنامــه هــم پــر اهمیــت و هــم  به طــور معقــول 
قابــل تحقــق هســتند. بــه نظــر می رســد در ایــن کشــور، مــا بــاوری نســبتاً یکپارچــه داریــم کــه فقــر و نبــود 
ســالمت در کهنســالی، تهدیــدی اســت کــه بایــد بــه آن رســیدگی شــود )Adapted from Baier, 1985(. )این 

نیازهــا بــر جوانــان نیــز فشــار مــی آورد، امــا تاکنــون در رســیدگی بــه آن شکســت خورده ایــم(.
همین کــه بدانیــم اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی شــامل ارزش هــای اخالقــِی کرامــت انســانی و برابــری 
ــت  ــردی موضوعی ــه اســتقالل ف ــا برتردانســتن انســجام اجتماعــی نســبت ب ــا ب ــن ارزش ه جنســیتی اســت )ای
ــا  ــایر چارچوب ه ــر س ــی ب ــه مبتن ــی ک ــوان از مباحث ــواری می ت ــر به دش ــوند(، دیگ ــت می ش ــد و حمای می یابن
هســتند، ماننــد معیارهــای فایده گرایانــة کارایــی و اثربخشــی دفــاع کــرد. چنیــن مباحثــی به نــدرت شــامل ایــن 
ــارة  ــه درب ــترده ای ک ــای گس ــه نقده ــن ب ــدون پرداخت ــوند. ب ــازی می ش ــر قابل کمی س ــی غی ــای اخالق ارزش ه
ــن  ــه ای ــت ک ــان گف ــا اطمین ــوان ب ــا می ت ــود دارد )Williams&Sen, 1982(، تنه ــه هایی1 وج ــن اندیش چنی
ــن  ــت ای ــاره ارزش هــای انســانی و چگونگــی حمای ــی درب اندیشــه ها بســیاری از آموزه هــای روان شناســی اخالق
ــای  ــر معیاره ــا ب ــه تنه ــی ک ــد )Taylor, 1989(. مباحث ــده می انگارن ــروت را نادی ــی ث ــزات کیف ــا از تمای ارزش ه
ــه  ــی ک ــد؛ ایده های ــت کنن ــیاری محافظ ــک بس ــای دموکراتی ــد از ایده ه ــند، نمی توانن ــی باش ــه مبتن فایده گرایان
در آن همبســتگی روابــط بشــری امــری اساســی اســت و مفهــوم شــهروندی بــه معنــای مشــارکت فعاالنــه در 
خیــر عمومــی اســت؛ بنابرایــن مباحــث کارایــی/ اثربخشــی اهمیــت ارزش هــای اجتماعــی را بــه حاشــیه می برنــد. 
کارایــی تنهــا یکــی از ارزش هایــی اســت کــه بایــد هنــگام تصمیم گیــری دربــاره چگونگــی رســیدگی بــه نیازهــای 
ــازی  ــرده اســت. کمی س ــا ک ــژه در سیاســت گذاری ها ایف ــا نقشــی اساســی و وی ــود، ام ــه ش ــر گرفت بشــر در نظ
ظاهــری، تحلیــل اخالقــی را از تمــام چیزهایــی کــه بررســی آن هــا دشــوار اســت و ویژگی هایــی اساســی اند مبــری 
ــا  ــی از گزینه ه ــود برخ ــب می ش ــی، موج ــای کمی گرای ــن دیدگاه ه ــودن چنی ــرد ب ــی منحصربه ف ــد؛ یعن مي کن
 .)Amy, 1984, p. 587( در میــان ســایر ارزش هــای اخالقــی رقیــب، اصــاًل بــه چشــم نیاینــد و پرابلماتیــک نشــوند
ایــن موضع گیــری، از پیچیدگــی تصمیم گیری هــای دموکراتیــک و مطالبــات اساســی شــهروندی طفــره مــی رود.

برنامــة تأمیــن اجتماعــی به تنهایــی نمی توانــد حامــی ایده هــای دموکراتیکــی باشــد کــه متغیــر هســتند، بلکــه 
یــادآور تعهــدات اجتماعــی اســت و نشــان مي دهــد وابســتگی متقابــل بخشــی از وجــود بشــر اســت. افزون بــر این، 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــه فراهــم آوردن کاالی اجتماعــی کــه معمــواًل اساســی اش می پنداریــم کمــک می کنــد؛ 

1. منظور اندیشه های فایده گرایی و مانند آن است )مترجمان(.
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البتــه می تــوان گفــت کــه از آنجــا کــه ایــن کاالی اجتماعــی ارزش بســیار زیــادی دارد، بایــد دردســترس همــة 
شــهروندان باشــد و اگــر حســابداری اجتماعــِی مــا، به جــای اینکــه تنهــا هزینه هــای مســتقیم را در نظــر بگیــرد، 
تمامی هزینه هــای رفــاه اجتماعــی را در نظــر بگیــرد، ممکــن اســت منابــع الزم بــرای فراهــم آوردن گســتردة ایــن 
کاال را کشــف کنیــم. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه نامحتمــل بــودن چنیــن ســناریویی، عاقالنــه نیســت ســناریوی 

قدیمــی )برنامــة تأمیــن اجتماعــی( را از میــان برداریــم؛ برنامــه ای کــه همــه مایل انــد از آن بهره منــد شــوند.

پرسش هایی برای بحث

1. براســاس آنچــه هولســتین می گویــد، نقــد کلیــدی بــر طرح هــای خصوصی ســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
؟ چیست

ــل  ــزار تحلی ــا اب ــوان تنه ــده( را به عن ــل هزینه-فای ــی )تحلی ــتفاده از کارایی-اثربخش ــتین اس ــرا هولس 2. چ
سیاســت ها و ارزیابــی سیاســت ها نقــد می کنــد؟

ــه وابســتگی متقابــل را بــه  3. وابســتگی متقابــل و رابطــة متقابــل چیســت؟ برنامــة تأمیــن اجتماعــی چگون
ــد؟ ــت می کن ــی و از آن حمای ــل را الزام ــة متقاب ــه رابط ــد و چگون ــاب می ده ــمارد، بازت ــمیت می ش رس

4. هولســتین، اســتدالل می کنــد کرامــت انســانی و برابــری جنســیتی ارزش هــای مهمــی بــرای تحلیــل نظــام 
کنونــی تأمیــن  اجتماعــی و گزینه هــای سیاســی آینــده هســتند. بــا اســتفاده از اینترنــت روزنامه هــا و مجــالت 
ــن   ــه تأمی ــوط ب ــای مرب ــال از رویکرده ــت کم دو مث ــگاهی دس ــی دانش ــالت علم ــتفاده از مج ــدون اس و ب
اجتماعــی را بیابیــد کــه مبتنــی بــر یکــی از ایــن دو ارزش یــا هــر دوی آن هــا باشــند. مثــال شــما می توانــد 
به انــدازة پاراگرافــی از یــک عنــوان خبــری بزرگ تــر یــا به انــدازة یــک صفحــه آگهــی در یــک مجلــه باشــد.

ــه  ــی را ک ــای متنوع ــد و ارزش ه ــاب کنی ــاری را انتخ ــی ج ــث سیاس ــی از مباح ــی یک ــورت گروه 5. به ص
ــد. دســت کم یکــی  ــرات آن اســتفاده می شــوند شناســایی کنی ــه تغیی ــی ایــن سیاســت ها و توجی ــرای ارزیاب ب
از اعضــای گــروه بایــد از کارایــی/ اثربخشــی به عنــوان یــک ارزش اســتفاده کنــد و از طریــق آن بــه بحــث 
بپــردازد. ارزش هــای دیگــری کــه می توانیــد براســاس آن هــا بحــث کنیــد، شــامل کرامــت انســانی و برابــری 
جنســیتی، حقــوق بشــر، حقــوق شــهروندی، حفــظ محیط زیســت، قانون گرایــی و غیــره هســتند. یــک پوســتر 
بســازید کــه ارزش هــای متنــوع مطرح شــده در ایــن بحــث سیاســی را نشــان دهــد و نیــز نشــان دهــد کــه چــه 

ــد. ــتفاده کرده ان ــود اس ــردن بحــث خ ــرای پیش ب ــی ب ــه ارزش های ــی از چ گروه های
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12. افکار عمومی و بیمة اجتماعی در آمریکا

فی لوماکس کووک1 و مردیث ب. زاپلوسکی2

نســل های گوناگــون آمریــکا، بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر به مثابــه بخشــی از میــراث ایــن کشــور 
ــر آن  ــان ب ــا و اجدادش ــن، پدربزرگ ه ــته  و والدی ــارکت داش ــا در آن مش ــه آن ه ــه ای ک ــند؛ برنام می اندیش
ــن  اجتماعــی در 1935 و مدیکــر در -1965در پاســخ  ــان تصویب-تأمی ــه از زم ــر دو برنام ــد. ه متکــی بوده ان
بــه نیازهــای در حــال تغییــر و زمانــة متغیــر، به تدریــج رشــد کــرده  و در گذشــته از حمایــت عمومــی بســیاری 
برخــوردار بوده انــد )Cook & Barrett, 1992;Page &Simmons, 2000(، امــا در ســال های اخیــر، منتقــدان 
ــداری  ــدون پای ــرمایه گذاری های نامناســب، ب ــه س ــا را به مثاب ــرده و آن ه ــاد ک ــا انتق ــن برنامه ه به شــدت از ای
ــداران  ــد)Kotlikoff & Burns, 2004; Peterson, 2004(. طرف ــوال برده ان ــر س ــالح زی ــتلزم اص ــی و مس مال
ــا قــدرت اســتدالل کرده انــد کــه ایــن برنامه هــا ماننــد ســرمایه گذاری های عالــی و دارای  نیــز به درســتی و ب
 Marmor & Mashaw,( ــد ــدار می مانن ــی تدریجــی پای ــه و اصالحات ــی عاقالن ــا تعدیل های ــی ب ــداری مال پای

.)2006; Baker & Weisbrot, 1999
در ســطح نخبگانــی، مباحــث راجــع بــه ایــن برنامه هــا از سیاســت وفــاق، کــه در آن حمایتــی گســترده و 
ــده شــود  ــاق نامی ــد سیاســت عدم وف ــه ســمت آنچــه می توان ــده ِی نســبتاً کمــی وجــود داشــت، ب ــاوت عقی تف
حرکــت کــرد، در سیاســت عدم وفــاق اختــالف بــاال گرفــت و رتوریــک سیاســی بســیار شــدیدی دربــارة وضعیــت 
ــه  ــاره چگون ــی در این ب ــای عموم ــا باوره ــد )Oberlander, 2003; Cook, 2005(، ام ــد آم ــا پدی ــن برنامه ه ای

بــود؟
 مفســران سیاســی، ســخنگویان گروه هــای ذی نفــع و سیاســتمداران، بــه ترویــج رتوریــک بحــران دربــارة 
ــا  ــای آن ه ــا ادعاه ــردم اســت، ام ــوم م ــدگاه عم ــن دی ــه ای ــد ک ــا می کردن ــد و ادع ــا می پرداختن ــن برنامه ه ای
ــا  ــن برنامه ه ــه ای ــوط ب ــه مباحــث مرب ــی  ک ــود )Cook, Barabas, & Page, 2002(. هنگام معمــواًل اشــتباه ب
احتمــال دارد ادامــه یابــد یــا زمانــي کــه پیشــنهادهای مختلفــی دربــارة اصــالح ایــن برنامه هــا پیــش کشــیده 
می شــود، مفیــد اســت کــه یــک گام بــه عقــب برگردیــم و ارزیابــی کنیــم کــه باورهــای عمومــی دربــاره ایــن 
دو برنامــه چــه موضعــی دارنــد و چــه اصالحاتــی را ترجیــح می دهنــد؛ اگــر اصــاًل مایــل بــه اصالحــات باشــند. 

هــدف ایــن فصــل همیــن اســت.
1. Fay Lomax Cook
2. Meredith B. Czaplewski
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ــر دو محــور  ــن اجتماعــی و مدیکــر ب ــای تأمی ــی از برنامه ه ــت عموم ــه حمای ــه می شــود ک ــواًل گفت  معم
ــه اینکــه  ــاور ب ــه آن هــا و 2. ب ــن برنامه هــا و تعهــد ب ــه هــدف ای ــاور ب باورهــای عمومــی مبتنــی اســت: 1. ب
ایــن برنامه هــا قــدرت  مالــی کافــی دارنــد )Marttila, 2005; Cook & Barrett, 1992(. بــا توجــه بــه ادعاهــای 
ــارة پایان یافتــن ایــن برنامه هــا در رســانه های  ــارة ورشکســتگی ایــن برنامه هــا و مباحثــی کــه درب موجــود درب
ــا چــه حــد کم رنــگ شــده اند؟ پیشــنهادکنندگان اصــالح ایــن برنامه هــا  ــاور فــوق ت عمومــی وجــود دارد، دو ب
مباحــث خــود را بــر ایــن اتهــام مبتنــی می کننــد کــه عمــوم مــردم دارنــد اعتمــاد خــود را بــه ایــن برنامه هــا از 
دســت می دهنــد و کاهــش اعتمــاد و اطمینــان عمومــی بــه ایــن برنامه هــا موجــب کاهــش حمایــت عمومــی از 
آن هــا خواهــد شــد کــه ایــن امــر نشــان دهندة از دســت رفتــن بــاور بــه اهــداف ایــن برنامه هاســت. افــزون بــر 
ــد  ــد، می توان ــان اصــالح برنامه هــا را تقویــت می کن ــز کــه درخواســت های حامی ایــن، ادعــای ورشکســتگی نی
ایــن بــاور عمومــی را تضعیــف کنــد کــه برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر قــدرت  مالــی مناســبی دارنــد. 
ــردازد کــه عمــوم  ــر می پ ــن ام ــه بررســی ای ــا اســتفاده از نظرســنجی های عمومــی گســترده، ب ــن فصــل ب ای
مــردم چقــدر دارای دو بــاور یادشــده هســتند؛ یعنــی چقــدر بــه اهــداف ایــن برنامه هــا و پایــداری مالــی آن هــا 

بــاور دارنــد.
 ارزیابــی باورهــای عمومــی دربــارة برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر بایــد بــا دقــت انجــام می شــد. 
بایــد بــه آیتم هــای پیمایــش توجــه ویــژه ای می شــد کــه طــی دورة زمانــی طوالنــی ای بــه شــیوه های یکســان 
یــا مشــابه نــگارش شــده باشــند. همان طــور کــه پژوهشــگران می داننــد نتایــج پیمایــش نســبت بــه چگونگــی 
نــگارش پرســش ها بســیار حســاس اســت؛ زیــرا حتــی یــک تفــاوت کوچــک در جمله بنــدی می توانــد گاهــی 
ــن  ــده در چندی ــش های نگارش ش ــباهت پرس ــا ش ــانی ی ــون یکس ــود. آزم ــی ش ــخ های متفاوت ــب پاس موج
پیمایــش پیشــین، اجــازه می دهــد گرایش هــا و الگوهــای واقعــی در باورهــای عمومــی شناســایی شــوند. در ایــن 
ــد.  ــی را بررســی کرده ان ــای عموم ــه باوره ــه به صــورت جداگان ــم ک ــرور می کنی ــش را م ــن پیمای فصــل چندی
ــه ایــن دو برنامــه هنــوز باالســت، امــا آن هــا نگرانی هایــی  ایــن مــرور نشــان می دهــد میــزان تعهــد افــراد ب

دربــاره وضعیــت مالــی ایــن برنامه هــا دارنــد.

 از سیاست وفاق به سیاست عدم وفاق

ــه برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر حاکــی از وجــود  ــوط ب ــا اواســط دهــه 1990، سیاســت های مرب  ت
 Cook, 2005; Oberlander,( وفــاق نســبی و حمایــت مشــورتی دو حــزب از تغییــرات فزاینــدة سیاســت ها بــود
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2003(. بــا پیــروزی بــزرگ جمهوری خواهــان در مجلــس در ســال 1994، حملــه بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
بــا ایــن ادعــا کــه قــدرت  مالــی کافــی نــدارد و یــک ســرمایه گذاری مالــی غیرعقالنــی اســت آغــاز شــد. پــس 
از آن منتقــدان ادعــا کردنــد کــه راه »نجــات« برنامــة تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه بــه مــردم اجــازه داده 
ــا تمــام آن را،  ــد ی ــر دســتمزدی را کــه به عنــوان حق بیمــة ایــن برنامــه می پردازن شــود بخشــی از مالیــات ب
ــا حــدی خصوصی ســازی شــود؛ درحالی کــه  ــازار ســهام ســرمایه گذاری کننــد و از ایــن طریــق برنامــه ت در ب
مدافعــان ایــن برنامــه اســتدالل می کردنــد کــه ایــن برنامــه »تقــدس« دارد و هرگونــه دســت کاری ویرانگــر 

.)Marmor & Mashaw, 2006( خواهــد بــود
ــول  ــد و در ط ــاز ش ــون آغ ــوری کلینت ــت جمه ــن دورة ریاس ــول دومی ــاره، در ط ــر در این ب ــث اخی مباح
ــوش اصالحــات  ــی هنگامــی کــه رئیس جمهــور ب ــه اوج رســید؛ یعن ــوش ب ــن دورة ریاســت جمهــوری ب دومی
ایــن برنامــه را به عنــوان مهم تریــن موضــوع در دســتورکار سیاســی ملــی خویــش قــرار داد. او در پیــام ســاالنة 
 Bush,( ــد ــته« خوان ــران« و »ورشکس ــدار«، »در بح ــی را »ناپای ــن اجتماع ــام تأمی ــال 2005، نظ ــود1 در س خ
ــن اجتماعــی  ــة تأمی ــه برنام ــردن نظــام حســاب های خصوصــی بازنشســتگی ب ــن از ضمیمه ک 2005(. همچنی
ــد  ــرمایه گذاری مي کنن ــود را س ــای خ ــق بیمه ه ــران درصــد مشــخصی از ح ــه در آن کارگ ــرد ک ــداری ک طرف
)هیئــت منتخــب بــوش چهــار درصــد را پیشــنهاد کــرده بــود(. پیشــنهاد او بــرای خصوصی ســازِی جزئــِی ایــن 
ــدای  ــش کاندی ــر ش ــال 2008 ه ــا در س ــد، ام ــف مان ــس متوق ــال های 2005 و 2006 در مجل ــه در س برنام
ــد.  ــت می کنن ــه از حســاب های خصوصــی حمای ــد ک ــوری گفتن ــرای ریاســت جمه ــان ب ــة جمهوری خواه اولی
هشــت رقیــب دموکــرات آن هــا نیــز مجموعــه ای از تغییــرات سیاســی را پیشــنهاد دادنــد کــه شــامل افزایــش 
حــق بیمه هــا بــرای کســانی کــه دســتمزد باالتــری می گیرنــد و افزایــش ســن واجدشــرایط بــودن بــرای ایــن 
برنامــه بــود )AssistGuide Information Services, 2007(. آشــکار اســت کــه به دلیــل اختــالف بیــن رهبــری 

ــد. احــزاب دموکــرات و جمهوری خــواه ایــن بحــث در آینــده نیــز مهــم باقــی خواهــد مان
ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی، سیاســت های مربــوط بــه برنامــة مدیکــر نیــز تــا اواســط دهــة 1990 حاکــی 
از وجــود وفــاق و حمایــت مشــورتی دو حــزب دربــارة اصالحــات سیاســی عمــده و پذیــرش آشــکار ایــن ایــده 
ــود کــه برنامــة مدیکــر بایــد به عنــوان یــک برنامــة دولتــی فراگیــر عمــل کنــد )Oberlander, 2003(، امــا  ب
ایــن وفــاق در ســال 1994 به طــور ناگهانــی بــه هــم خــورد؛ یعنــی زمانــی کــه نخبــگان سیاســی درمــورد فهــم 
ــا ایــن پرســش  ــة نخســت ب ــد. ایــن اختالف نظــر در وهل ــی ایدئولوژیــک یافتن ــن برنامــه تفاوت های فلســفة ای
1. State of the Union address
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پدیــد آمــد کــه آیــا مراقبت هــای درمانــی بایــد به عنــوان کاالی بــازار در نظــر گرفتــه شــود یــا بایــد به عنــوان 
یــک نیــاز درمانــی معیــن در نظــر گرفتــه شــود )Oliver, Lee, & Lipton, 2004(؛ درحالی کــه در دهــة 1990 
ایــن پذیــرش رایــج در میــان نخبــگان سیاســی وجــود داشــت کــه برنامــة مدیکــر نیازمنــد اصالحاتــی اســت 
ــیم  ــرا2 تقس ــرا1 و درمان گ ــة بازارگ ــه دو جبه ــی ب ــای درمان ــالح مراقبت ه ــداران اص )Marmor, 2000(، طرف
ــه  ــوط ب ــد کــه مرب ــر مســائلی فنــی متمرکــز بودن ــد )Glied, 1997(. سیاســت های اولیــه مدیکــر ب شــده بودن
مؤثرتریــن شــیوه های تأمیــن بودجــة ایــن برنامــه بــود؛ درحالی کــه ســاختار موجــود ایــن برنامــه پذیرفتــه شــده 
بــود، امــا دربــارة اهــداف اساســی مدیکــر و نقــش بــازار در خدمات دهــی بیمــة اجتماعــی پیکارهــای سیاســی 

.)Oberlander, 2003( جدیــدی وجــود داشــت
اوبرلنــدر، نشــان می دهــد کــه ترکیــب ســه عامــل موجــب عــدم وفــاق دربــاره برنامــة مدیکــر شــده اســت. 
نخســت، پــس از گزارش هایــی کــه در ســال 1995 بیــان داشــتند برنامــة مدیکــر تنهــا تــا هفــت ســال آینــده 
ــه بحــران ایــن صنــدوق امانــی شــدت گرفــت.  ــوط ب ــوان پرداخــت بدهی هایــش را دارد پیش بینی هــای مرب ت
ــر کاهــش شــدید مصــارف به منظــور  ــکا3 ب ــا آمری دوم، برنامــة حــزب جمهوری خــواه تحــت عنــوان قــرارداد ب
متوازن کــردن بودجــه تأکیــد کــرد. ســوم، بــا تبدیل شــدن طــرح مراقبت هــای مدیریت شــده4 بــه شــکل قالــب 
بیمــه، ماهیــت نظــام مراقبت هــای درمانــی در حــال تغییــر بــود )Oberlander, 2003(. سیاســت عــدم وفــاق تــا 

قــرن جدیــد ادامــه یافتــه و اصــالح مدیکــر را بــه موضوعــي داغ در مباحــث سیاســی بــدل می کنــد.
ــدة  ــورد آین ــی درم ــث سیاس ــی مباح ــه ط ــد ک ــی دی ــدم وفاق ــار ع ــد درون بافت ــی را بای ــای عموم باوره
برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر پدیــد آمــده اســت. آیــا عــدم وفــاق در ســطح نخبگانــی موجــب کاهــش 
ــه  ــه آنچ ــت؛ به طوری ک ــده اس ــاره ش ــی چندپ ــت عموم ــا حمای ــده ی ــا ش ــن برنامه ه ــی از ای ــت عموم حمای
زمانــی »یــک مــردم« بــود، اکنــون بــه »چنــد مــردم« تبدیــل شــده کــه براســاس تحــزب، ایدئولــوژی و ســن 
تقســیم شــده اند؟ بــا توجــه بــه بخــش بعــد، متــون اخیــر راجــع بــه پیدایــش چنیــن نفاقــی در میــان مــردم، مــا 

ــم. ــی کنی ــا را بررس ــن برنامه ه ــت از ای ــه حمای ــد ک را برمی انگیزان

1. marketist
2. medicalist
3. Contract with America
4. Managed Care
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تحزب: جمهوری خواهان در برابر دموکرات ها

زمانــی پنداشــته می شــد کــه احــزاب در آمریــکا در حــال افــول هســتند، امــا دوبــاره جــان گرفتنــد و در چنــد 
ــارة ایــن  ــه شــکل فزاینــده ای دوقطبــی شــده اند )Fiorina, 2002(. اگرچــه پژوهشــگران درب دهــة گذشــته ب
اختالف نظــر دارنــد کــه آیــا رفتــار نخبــگان یــا رفتــار رأی دهنــدگان در وهلــة اول ایــن دوقطبی شــدن فزاینــده 
را بــه پیــش می رانــد )Jacobson, 2000; Layman, Carsey, & Horowitz, 2006(. واقعیــت ایــن اســت کــه 
در آغــاز قــرن بیســت و یکــم، سیاســت ها، سیاســت هایی حزبــی هســتند و مــردم براســاس ترجیحــات حزبــی 

خــود دوقطبــی شــده اند.
ایــن دوقطبی شــدِن فزاینــدة سیاســت، موجــب شــده اســت هویــت حزبــی، در تعییــن رأی  مــردم و ایجــاد 
ترجیحــات سیاســی آن هــا به عنــوان نیرویــي بســیار واقعــی عمــل کنــد. بارتلــز )2000( بــا اســتفاده از داده هــای 
پیمایــش ملــِی انتخابــات1 دریافــت کــه تعــداد پاســخ دهندگانی کــه ادعــا می کننــد »هویــت حزبــی قــوی« دارند، 
در مقایســه بــا ســال 1976 افزایــش قابــل مالحظــه ای یافتــه اســت. افــزون بــر ایــن، نســبت بــه ســال های اخیر، 
Hether- )هویــت  حزبــی، تأثیــر واقعــی بیشــتری بــر رفتــار انتخاباتــی و میــزان رأی دهــِی حزبــی داشــته اســت 

ington, 2001(. وجــود ایــن نیــروی محرکــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2004 به شــدت احســاس 
ــن انتخابات هــای ســال های 1972  ــی بیشــتر از میانگی ــدگان حزب ــزان مشــارکت رأی دهن ــی کــه می شــد؛ جای
ــزب  ــدام ح ــد ک ــان مي کردن ــه بی ــنجی ها ک ــام نظرس ــش های تم ــه پرس ــخ ب ــاً در پاس ــود و تقریب ــا 2000 ب ت
می توانــد بهتــر بــه مســائل سیاســی روز رســیدگی کنــد، تفــاوت حزبــی قــوی وجــود داشــت. همچنیــن درمــورد 
ــان جمهوری خواهــان و  ــی در حــدود 80 درصــد می ــا اینکــه چــه کســی رئیس جمهــور شــود، تفاوت موافقــت ب

.)Jacobson, 2005( ــد ــاهده مي ش ــا مش دموکرات ه
ــر  ــات تأثی ــدة انتخاب ــر پدی ــا ب ــان می شــود، تنه ــای رأی بی ــق صندوق ه ــه از طری ــی، ک  قطبی شــدن حزب
نمی گــذارد، بلکــه ترجیحــات سیاســی را بیــش از پیــش متمایــز مي کنــد و ایــن امــر بــرای اهــداف پژوهــش مــا 
بســیار اهمیــت دارد. از دهــة 1970، افــراد بــه طــور چشــم گیری بیشــتر احتمــال دارد کــه تفــاوت میــان احــزاب 
را درمــورد بســیاری از مســائل درک کننــد. تفــاوت میــان موضع گیــری دموکرات هــا و جمهوری خواهــان دربــارة 
هفــت موضــوع سیاســی از هشــت موضــوع سیاســی رایــج2، در دهــة 1990 و ســپس در دهه هــای 1980 و 1970 

1. National Election Studies (NES) survey
2. ایــن موضوعــات کــه در مطالعــة انتخابــات ملــی بــه آن هــا اشــاره شــده اســت، شــامل مراقبت هــای درمانــی، حمایــت از مشــاغل تضمین شــده، 
حقــوق شــهروندی، یکپارچه ســازی مــدارس بــا تضمیــن دولــت، کمــک بــه آمریکایی هــای آفریقایی تبــار، نقــش زن در جامعــه، مســئلة مراســم 

دعــا در مــدارس و مســئلة ســقط جنیــن هســتند.
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ــِن همبســتگی بیــن موضع گیــری سیاســی و  ــن، میانگی ــر ای ــزون ب ــر شــد )Brewer, 2005(. اف بســیار جدی ت
 Abramowitz( هویــت حزبــی در هریــک از ایــن مســائل از ســال 1972 تــا ســال 2004 افزایــش یافتــه اســت
Saunders, 2005 &(. همچنیــن ایــن پژوهــش دریافــت کــه میــزان پختگــی سیاســی1 افــراد در هــر ســطحی 
کــه باشــد، هویــت حزبــی، موجــب افزایــش بــاور بــه فرصت هــای برابــر، اعتمادبه نفــس و کاهــش نقــش دولــت 
در قلمــرو رفــاه اجتماعــی می شــود )Goren, 2004(. ایــن تفاوت هــای حزبــی درمــورد حمایــت از برنامه هــای 

تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر، چقــدر تأثیرگذارنــد؟

ایدئولوژی: لیبرال ها در برابر محافظه کاران

اگرچــه دانشــمندان علــوم سیاســی دریافته انــد کــه ممکــن نیســت عمــوم مــردم در نظــام باورهــای خویــش 
Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960; Con- )دارای ایدئولــوژی منســجم و بی تناقضــی باشــند 

ــوان  ــوژی به عن ــراد از ایدئول verse, 1964; Zaller, 1992(، امــا شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد اف
ابــزاری بــرای ایجــاد ترجیحــات سیاســی خــود اســتفاده می کننــد. درواقــع، یافتــن جایــگاه خویــش در میــان 
ــه  ــی ک ــد )Jacoby, 1991( و هنگام ــک کن ــی کم ــات سیاس ــی ترجیح ــه پیش بین ــد ب ــا می توان ایدئولوژی ه
ــود،  ــف ش ــدار( تعری ــر و پای ــری مؤث ــک موضع گی ــا ی ــن2 )ی ــرش نمادی ــک پیش پذی ــوان ی ــوژی به عن ایدئول
ــوژی  ــد ایدئول ــان دادن ــا نش ــد )Sears, 1993(. پژوهش ه ــی می کن ــی پیش بین ــراد را به خوب ــتارهای اف ایس
 Jacoby, 1994; Sears, Huddy, & Schaffer, 1986;( در شــکل دهی بــه ایســتارها نقــش مهمــی دارد
Lau, Brown, & Sears, 1978(؛ نه تنهــا ایســتارهای مربــوط بــه مســائل سیاســی فــردی، بلکــه ایســتارهای 

)Jenkins-Smith, Mitchell, & Herron,2004( ــز ــدت متمای ــی به ش ــای سیاس ــاوت قلمروه متف
ــت  ــه جاس ــور ک ــود دارد. همان ط ــک وج ــه های ایدئولوژی ــش اندیش ــر افزای ــی ب ــواهدی مبن ــن ش همچنی
)2006( می گویــد، برخــي دانشــمندان در اعــالم پایــان ایدئولــوژی بســیار شــتاب ورزیده انــد. در عــوض، سیاســت 
نســبت بــه زمانــی کــه اندیشــمندان بــه نقــش ایدئولــوژی در ایجــاد ترجیحــات سیاســی افــراد تردیــد ورزیدنــد، 
بســیار بیشــتر ایدئولوژیــک شــده اســت. جاســت، بــه کمــک داده هــای پیمایــش ملــی انتخابــات دریافــت کــه 
ــد  ــی کردن ــی لیبرال/محافظــه کار جایاب ــاس دوقطب ــا ســال 1996، ســه چهارم پاســخ دهندگان، خــود را در مقی ت
ــا  ــرال ی ــی لیب ــاس هویت یاب ــن اس ــر ای ــی دارد. ب ــل قبول ــجام قاب ــداری و انس ــت، پای ــان، دق ــخ های آن و پاس

1. Political sophistication
2. Symbolic predisposition
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ــود )Jost, 2006(. در اینجــا پرســش  ــم رأی دهــی ب ــا تصمی محافظــه کار دارای همبســتگی ای بیــش از 0.90 ب
ایــن اســت کــه آیــا تفاوت هــای ایدئولوژیــک در باورهــای عمومــی دربــارة برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر 
مشــهود اســت؟ یعنــی آیــا میــزان دیدگاه هــای لیبــرال یــا محافظــه کاِر پاســخگویان، رویکــرد آن هــا دربــارة ایــن 

ــد؟ ــن می کن ــا را تعیی برنامه ه

سن: جوانان در مقایسه با سالمندان

ــود،  ــی را آزم ــای عموم ــنی در باوره ــای س ــارة تفاوت ه ــود درب ــات موج ــه ادبی ــی ک ــی از پژوهش های یک
دریافــت کــه ایســتارهای پاســخگویان جــوان و ســالمند دربــاره طیــف گســترده ای از مســائل سیاســی متفــاوت 
اســت. مســائلی ماننــِد واکنــش تنبیهــی بــه جــرم )Payne,Gainey, Triplett,&Donner, 2004(، تأمین مالــی 
ــته نســبت  ــای گذش ــران بی عدالتی ه ــرورش )Tedin,Matlin,&Weinher, 2001(، سیاســت جب ــوزش و پ آم
 Delli Carpini & Keeter,( حقــوق هم جنســگرایان ،)Gimpel,Morris,&Armstrong, 2004( بــه اقلیت هــا
ــش  ــقط جنین )Delli Carpini & Keeter, 1996(، نق Gimpel, Morris, & Armstrong, 2004 ;1996(، س
 Schlesinger &( ــرای فقــرا ــان در جامعــه )Delli Carpini & Keeter, 1996(، و برنامه هــای اجتماعــی ب زن

.)Lee, 1994
ــان و هــم گــروه ســنی ســالمندان از دو برنامــة تأمیــن  ــا ایــن حــال در گذشــته، هــم گــروه ســنی جوان ب
ــن دو  ــی از ای ــان آمریکای ــا جوان ــر، نه تنه ــای اخی ــاس پژوهش ه ــد. براس ــت کردن ــر حمای ــی و مدیک اجتماع
برنامــه بســیار حمایــت می کننــد )Huddy, Jones, & Chard, 2001(، بلکــه همچنیــن میــزان حمایــت آن هــا از 
افــراد مســن تر بیشــتر اســت )Campbell, 2003(. پژوهش هایــی کــه از داده هــای حاصــل از پیمایــش عمومــی 
اجتماعــی در دهه هــای 1980 و 1990 و ســال 2000 اســتفاده کردنــد، دریافتنــد کــه جوانــان آمریکایــی، نســبت 
بــه مســن ترها، آشــکارا از افزایــش یــا حفــظ ســطح کنونــی مخــارج برنامــة تأمیــن اجتماعــی بیشــتر حمایــت 

.)Hamil-Luker, 2001; Street & Cossman, 2006( می کننــد
 بــا ایــن حــال مباحــث سیاســی چنــد ســال اخیــر ممکــن اســت حمایــت ژرف جوانــان از ایــن برنامه هــا را 
تحــت تأثیــر قــرار داده باشــند. بــا وجــود تصویــب مــادة مربــوط بــه نســخه های دارویــِی اصالحــات مدیکــر در 
ــرای خصوصی ســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی برخــالف  ســال 2003 و شکســت تالش هــای دولــت بــوش ب
خواســِت رأی دهنــدگان در ســال های 2004 و 2005، هنــوز بحــث اصالحــات برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و 
مدیکــر موضوعــی مهــم در عرصــة سیاســی باقــی مانــده اســت. مباحــث اخیــر به شــدت بــر ایــن مســئله متمرکز 
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شــده اند کــه آیــا حــق بیمه پــردازان کنونــی در زمانــی کــه مســتحق دریافــت شــوند مزایــای خــود را دریافــت 
خواهنــد کــرد یــا خیــر و در همیــن مســیر ایــن برنامه هــا را اســیر بحــران و نیازمنــد اصــالح ترســیم می کننــد 
ــه کســانی  )Baker & Weisbrot,1999; Jerit, 2006(. بســیاری از ایــن ادعاهــا رأی دهنــدگان جــوان را به مثاب
کــه هیــچ اعتمــادی بــه ایــن دو برنامــه ندارنــد از دیگــران متمایــز می کننــد؛ به ویــژه بیشــتر ادعــا می شــود کــه 
احتمــااًل بــاور جوانــان بــه یوفوهــا1 بیشــتر از بــاور آن هــا بــه دریافــت مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در زمــان 
ــای  ــیاری از بیانیه ه ــوش در بس ــور ب ــت )Cook, Barabas, & Page, 2002(. رئیس جمه ــان اس بازنشستگی ش
عمومــی اش اظهــار داشــت کــه تردیــد جوانــان بــه پایــداری نظــام تأمیــن اجتماعــی کنونــی تردیــدی صحیــح 

.)Bush, 2006( اســت
 براســاس پژوهــش جریــت2 )2006( و پیــج و ســیمونز3  )2000( شــیوة ترســیم ایــن برنامه هــا در رســانه ها 
ــراد اســت؛ رســانه هایی کــه به طــور خــاص آمریکایی هــای  ــدة احســاس وجــود بحــران در ذهــن اف ترویج دهن
ــارة  ــک درب ــث دموکراتی ــة مباح ــی برنام ــوارد، ط ــن م ــا از ای ــه اي گوی ــد. در نمون ــدف گرفته ان ــر را ه جوان ت
نیوهمپشــایر، گرداننــدة بحــث، مناظــره را بــا پرسشــی از کاندیداهــا دربــارة تأمیــن اجتماعــی آغــاز کــرد کــه در 
آن آمارهــای هشــداردهنده ای دربــارة »آینــدة ناخوشــایند تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر بــه دلیــل مــوج فزاینــدة 
نســل بیش زایــی« نقــل شــد و او یــادآور شــد کــه »بســیاری از جوانــان آمریکایــی به وضــوح می پندارنــد کــه 
 Stark,( »ــد ــن کن ــان را تضمی ــت دوران سالمندی ش ــا امنی ــد ت ــد مان ــی نخواه ــا باق ــرای آن ه ــزی ب هیچ چی
2008(. براســاس توصیف هــای رایــج و فزاینــده ای ماننــد توصیــف بــاال، منطقــی اســت کــه بــا گذشــت زمــان 

ــر از ایــن برنامه هــا حمایــت کننــد. ــان کمت جوان

 روش پژوهش

بــرای پاســخ گویی بــه پرســش های پژوهــش دربــارة قــدرت دو محــور اساســی باورهــای عمومــی دربــارة تأمین 
ــوان  ــن برنامه هــا دارای ت ــه اینکــه ای ــاور ب ــن برنامه هــا و ب ــه اهــداف ای ــاور و تعهــد ب اجتماعــی و مدیکر-ب
مالــی مناســبی هستند-جســت وجویی در آرشــیو مرکــز پژوهش هــای راپــر4 انجــام داده و از راپــر اکســپرس و 

UFOs .1: موجودات زندة فرازمینی )مترجمان(.
2. Jerit
3. Page and Simmons
4. Roper Center for Public Opinion Research
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آی پــول1 )تابع هــای جســت وجوی مرکــز راپــر( اســتفاده کردیــم. تمامــی پیمایش هــا بایــد مبتنــی بــر معیــار 
ــا  ــد. م ــاال را در برمی گرفتن ــه ب ــال ب ــراد 18 س ــی از اف ــی مل ــای تصادف ــد نمونه ه ــی بای ــد؛ یعن ــا می بودن م
دریافتیــم کــه پیمایــش عمومــی اجتماعــی کــه در مرکــز افکارپژوهــی ملــی2 انجــام شــده بــود، دســت کم هــر 
دو ســال یک بــار )و بیشــتر( پیمایش هایــی انجــام داده بــود کــه همگــی شــامل پرسشــی راجــع بــه ترجیحــات 
ــه مــا اجــازه داد گرایش هــای  ــد. ایــن شــباهت ب ــارة مخــارج برنامــة تأمیــن اجتماعــی بودن پاســخگویان درب
مربــوط بــه حمایــت از برنامــة تأمیــن اجتماعــی را در طــول زمــان ردیابــی کنیــم. بــرای آزمــودن حمایــت از 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی براســاس تحــزب، ایدئولــوژی و ســن، تحلیــل خــود را براســاس پیمایــش عمومــی 

اجتماعــی ســال 2006 انجــام دادیــم.
 درمــورد برنامــة مدیکــر نتوانســتیم مجموعــه پیمایش هایــی را بیابیــم کــه به طــور یکســان دربــارة ترجیحات 
مــردم درمــورد مخــارج برنامــه مدیکــر در طــول زمــان نظرســنجی کــرده باشــند؛ بنابرایــن مجبــور شــدیم بــر 
پیمایش هــای مختلفــی اتــکا کنیــم کــه پرســش های آن هــا جمله بنــدی مشــابهی بــرای ســنجش حمایــت از 
برنامــة مدیکــر دارنــد. به منظــور یافتــن ایــن پیمایش هــا آرشــیو مرکــز راپــر را بــرای پرســش هایی کــه شــامل 
ــا پرســش های  ــم ت ــت باشــد جســت وجو کردی ــا حمای ــی ی ــا تأمین مال ــا مخــارج ی واژه هــای مدیکــر همــراه ب
ســازگار را بیابیــم. درنتیجــه بــه پرســش هایی رســیدیم کــه جمله بنــدی مشــابهی- اگرنــه یکســان- داشــت کــه 
از پاســخ دهندگان می پرســید آیــا مخــارج مدیکــر بایــد افزایــش یــا کاهــش یابــد یــا در ســطح کنونــی حفــظ 

. د شو
ــه یکــی از جدیدتریــن  ــر حمایــت از برنامــه مدیکــر، ب ــوژی و ســن ب ــرای آزمــون تأثیــر تحــزب، ایدئول  ب
ــة  ــه برنام ــوط ب ــورد سیاســت های مرب ــراد درم ــارة ترجیحــات اف ــه درب ــم ک ــع دســت یافتی ــای جام پیمایش ه
مدیکــر بــود. ایــن پیمایــش را بنیــاد خانــواده کایــزر و دانشــکدة ســالمت عمومــی هــاروارد در ســال 2006 بــا 
عنــوان »دســتورکار مراقبت هــای درمانــی عمومــی بــرای کارزار انتخاباتــی جدیــد ریاســت جمهــوری و مجلــس« 
انجــام دادنــد. بــرای یافتــن پرســش هایی دربــارة دومیــن محــور حمایــت عمومــی- بــاور بــه اینکــه برنامه هــای 
تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر دارای تــوان مالــی مناســبی هســتند- آرشــیو مرکــز راپــر را بــرای عنــوان هریــک از 
برنامه هــا بــه همــراه واژه هــای »معضــل« یــا »مســئله« یــا »بحــران« بــه عــالوة ســایر واژه هایــی کــه در بــاال 

ــم. ــه شــد جســت وجو کردی گفت

1. RoperExpress and iPoll
2. National Opinion Research Center (NORC)
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بررسی قدرت دو محور حمایت عمومی
حمایت از هدف برنامه های تأمین اجتماعی و مدیکر

برنامة تأمین اجتماعی

درمــورد محــور نخســت )بــاور بــه اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی و تعهــد بــه ایــن برنامــه(، میــزان حمایــت چقدر 
اســت؟ بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش عمومــی اجتماعــی، مفهــوم تعهــد بــه هــدف برنامــة تأمیــن اجتماعــی را 
بدیــن شــکل عملیاتــی کردیــم کــه آیــا مــا در حــال صــرف مخــارج مناســبی بــرای ایــن برنامه هســتیم یــا مخارج 
صــورت گرفتــه بســیار انــدک هســتند. به طــور خــاص ایــن پرســش در پیمایــش عمومــی اجتماعــی این گونــه بــود:

مــا در ایــن کشــور بــا مســائل بســیاری روبــه رو هســتیم. امــکان نــدارد کــه هیچ کــدام از آن ها به ســادگی 
یــا بــدون هزینــه حــل شــوند. مــن نــام بعضــی از ایــن مســائل را خواهــم بــرد و شــما دربــارة هریــک 
بــه مــن بگوییــد کــه آیــا در حــال صــرف مخــارج زیــادی بــرای آن هســتیم یــا بســیار کمتــر از آنچــه 
بایــد صــرف می کنیــم، یــا بــه میزانــی کــه بایــد. آیــا مــا بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حــال صرف 

مخــارج زیــادی هســتیم، یــا بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف می کنیــم، یــا بــه میزانــی کــه بایــد؟

بــا ایــن شــیوة عملیاتی کــردن دریافتیــم حمایــت جانانــه ای از اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی وجود دارد )شــکل 
ــا  ــد ایاالت متحــده مبلــغ بســیار انــدک ی ــا ســال 1984 بیــش از 90 درصــد پاســخ دهندگان گــزارش دادن 12-1(. ت
مناســبی را صــرف برنامــة تأمیــن اجتماعــی می کنــد. در ســال 2006، آخریــن ســالی کــه ایــن پرســش پرســیده شــد 
95 درصــد پاســخ دهندگان ترجیــح دادنــد کــه تأمین مالــی ایــن برنامــه حفــظ شــود یــا افزایــش پیــدا کنــد. هنگامــی 
کــه مــا متغیــر حمایــت را جزئی تــر کردیــم و آســتانة آن را افزایــش دادیــم؛ به طوری کــه تنهــا شــامل ایــن امــر باشــد 
کــه آیــا آمریکایی هــا می پندارنــد کــه هزینــة بســیار اندکــی صــرف ایــن برنامــه می شــود، دریافتیــم کــه اکثــر آن هــا 
ــرای ایــن برنامــه هزینــه نمی شــود. همان طــور کــه در شــکل 12-1 نشــان داده  ــدازة کافــی ب فکــر می کننــد به ان
شــده اســت، در 14 ســال از 16 ســالی کــه تــا ســال 1984 ایــن پرســش مطــرح شــده اســت، بیشــتر پاســخ دهندگان 
گفته انــد کــه میــزان هزینــه ای کــه صــرف ایــن برنامــه می شــود بســیار انــدک اســت. داده هــای شــکل 12-1 نشــان 
می دهنــد کــه حمایــت کلــی از برنامــة تأمیــن اجتماعــی به شــدت باالســت، امــا آیــا ایــن داده هــا نشــان دهندة کل 
باورهــای عمومــی اســت، یــا سیاســت عــدم وفــاق در دیــدگاه عمــوم دربــارة مخــارج ایــن برنامــه رخنــه می کنــد؛ 
به طوری کــه تفاوت هــای برجســته ای میــان جمهوری خواهــان و دموکرات هــا، محافظــه کاران و لیبرال هــا و جوانــان 
و ســالمندان ایجــاد شــود؟ بــرای کشــف پاســخ مــا در جــدول 12-1 مقولــة کلــی حمایــت را بــه ســه عامــل تقســیم 

کردیــم کــه عمــوم مــردم را تفکیــک می کننــد: تحــزب، ایدئولــوژی و ســن.
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ابتــدا تحــزب را بررســی می کنیــم تــا دریابیــم همان قــدر کــه برخــي دانشــمندان علــوم سیاســی پیش بینــی 
ــا را  ــن یافته ه ــیرکنندگان ای ــت تفس ــن اس ــود؟ ممک ــردم می ش ــدگاه م ــاوت دی ــی و تف ــبب جدای ــد، س می کنن
به طــور متفاوتــی تفســیر کننــد. آن هــا ممکــن اســت درمــورد کم بــودن تفاوت هــا اســتدالل داشــته باشــند. بیشــتر 
ــی  ــن اجتماع ــة تأمی ــرف برنام ــه ص ــی ک ــد مبالغ ــر می کنن ــا فک ــتقل ها و دموکرات ه ــان، مس جمهوری خواه
ــن مخــارج بســیار  ــد ای ــن گروه هــا می گوین ــر از 10 درصــِد هــر یــک از ای ــدک اســت و کمت می شــود بســیار ان
ــر ایــن هنگامــی کــه هزینه هایــی را کــه ایاالت متحــده صــرف برنامــة تأمیــن اجتماعــی  ــاد اســت. افــزون ب زی
ــد  ــم 92 درص ــم، درمي یابی ــته بندی کنی ــب« دس ــزان مناس ــه می ــا »ب ــدک« ی ــیار ان ــة »بس ــد در دو مقول می کن
ــن اجتماعــی  ــی مخــارج تأمی ــظ ســطح کنون ــا حف ــش ی ــد، از افزای ــه خــود را جمهوری خــواه می دانن کســانی ک
حمایــت می کننــد. همچنیــن 95 درصــِد کســانی کــه خــود را مســتقل می داننــد و 98 درصــِد کســانی کــه خــود را 

ــد. ــن نظــری دارن ــد چنی دموکــرات می دانن

شکل 12-1. حمایت از برنامة تأمین اجتماعی، 1984-2006

منبــع: ایــن داده هــا از پیمایــش عمومــی اجتماعــی مرکــز افــکار ســنجی ملــی دریافــت شــده اســت. پرســش ایــن اســت کــه »مــا در ایــن کشــور 
بــا مســائل بســیاری روبــه رو هســتیم، امــکان نــدارد هیچ کــدام از آن هــا به ســادگی یــا بــدون هزینــه حــل شــوند. مــن نــام بعضــی از ایــن مســائل 
را خواهــم بــرد و شــما دربــارة هریــک بــه مــن بگوییــد کــه آیــا از نظــر شــما، در حــال صــرف مخــارج زیــادی بــرای آن هســتیم یــا بســیار کمتــر 
از آنچــه بایــد صــرف می کنیــم، یــا بــه میزانــی کــه بایــد. آیــا مــا بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حــال صــرف مخــارج زیــادی هســتیم، یــا 
بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف می کنیــم، یــا بــه میزانــی کــه بایــد؟« نکتــه: ایــن پرســش در پیمایش هــای ســال های 1992، 1995، 1997، 

1999، 2001، 2003 و 2005 مطــرح نشــد. درصدهــا شــامل گزینــة نمی دانــم و دیگــر پاســخ های اختیــاری نیســت.
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از طــرف دیگــر هنگامــی کــه دیــدگاه دموکرات هــا و جمهوری خواهــان را مقایســه می کنیــم کــه می پندارنــد 
هزینــة بســیار کمــی صــرف ایــن برنامــه می شــود، تفاوت هــای آشــکاری را می تــوان یافــت. دموکرات هــا 16 
درصــد بیــش از جمهوری خواهــان احتمــال دارد چنیــن دیدگاهــي داشــته باشــند. تفــاوت مشــابه، امــا نه چنــدان 
زیــادی نیــز میــان دموکرات هــا و مســتقل ها وجــود دارد. ایــن همــان تفکیــک و تمایــزی اســت کــه ادبیــات 
ــن  ــه ای ــه ب ــای قابل توج ــی تفاوت ه ــا برخ ــیم. آی ــته باش ــارش را داش ــد انتظ ــبب می ش ــزب س ــی تح پژوهش
معناســت کــه بینــش مــا راجــع بــه نخســتین محــور حمایــت از برنامــة تأمیــن اجتماعــی مشــکلی دارد؟ بــه نظــر 
مــا خیــر. بیشــتر جمهوری خواهــان و مســتقل هایی کــه نگفتــه بودنــد میــزان هزینه هایــی کــه انجــام می شــود 
ــزان هزینه هــا حــدوداً مناســب  ــد می ــد کــه اظهــار کــرده بودن ــی بودن ــدک اســت، درســت همان های بســیار ان

ــم. ــن برنامــه می دانی ــه ای ــا ایــن پاســخ ها را نشــان دهندة تعهــد ب اســت. م
دومیــن عامــل تفکیــک و تمایــز در دیدگاه هــا ایدئولــوژی اســت. لیبرال هــا و محافظــه کاران معمــواًل دربــارة 
ــاه و  ــام رف ــات نظ ــا اصالح ــه ت ــدام گرفت ــازات اع ــد؛ از مج ــر دارن ــر اختالف نظ ــا یکدیگ ــائل ب ــی از مس طیف
ــن مفســران ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــند تفاوت هــای مشــابهی  ــر؛ بنابرای ــی فراگی مراقبت هــای درمان
درمــورد برنامه هــای بیمــة اجتماعــی ماننــد تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر وجــود داشــته باشــد. ماننــد قضیــة تحزب، 
مفســران می تواننــد تفکیــک و تمایــز ایدئولوژیــک را نیــز بــه دو شــیوه ببیننــد. بیشــتر محافظــه کاران، میانه روهــا 
ــاور دارنــد مخــارج صورت گرفتــه بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیار انــدک اســت. هنگامــی  و لیبرال هــا ب
ــم 91 درصــد محافظــه کاران، 97 درصــد  ــم، می بینی ــب کنی ــدک و حــدوداً مناســب را ترکی ــروه بســیار ان دو گ
میانه روهــا و 97 درصــد لیبرال هــا از افزایــش یــا حفــظ ســطح کنونــی مخــارج بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی 

حمایــت می کننــد. ایــن اکثریــت نشــان دهندة تعهــدی عمیــق بــه اهــداف برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســت..
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جدول 12-1. حمایت از برنامة تأمین اجتماعی براساس هویت حزبی، ایدئولوژی و سن

خیلی زیادحدوداً مناسبخیلی کم

حزب

8 درصد38 درصد54 درصدجمهوری خواه

5 درصد30 درصد65 درصدمستقل

2 درصد27 درصد70 درصددموکرات

ایدئولوژی

8 درصد34 درصد57 درصدمحافظه کار

3 درصد27 درصد70 درصدمیانه رو

2 درصد33 درصد64 درصدلیبرال

سن

32 درصد32 درصد60 درصد18-29

25 درصد25 درصد69 درصد30-49

32 درصد32 درصد66 درصد50-64

43 درصد43 درصد54 درصد65+

منبــع: پیمایــش عمومــی اجتماعــی مرکــز افــکار ســنجی ملــی. پرســش ایــن بــود: »مــا در ایــن کشــور با مســائل بســیاری روبــه رو هســتیم. امکان 
نــدارد هیچ کــدام از آن هــا به ســادگی یــا بــدون هزینــه حــل شــوند. مــن نــام بعضــی از ایــن مســائل را خواهــم بــرد و شــما دربــارة هریــک بــه 
مــن بگوییــد کــه آیــا از نظــر شــما، در حــال صــرف مخــارج زیــادی بــرای آن هســتیم یــا بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف می کنیــم، یــا بــه 
میزانــی کــه الزم اســت. آیــا مــا بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حــال صــرف مخــارج زیــادی هســتیم، یــا بســیار کمتــر از آنچــه بایــد صــرف 

می کنیــم، یــا بــه میزانــی کــه بایــد؟«. N=2804، درصدهــا شــامل گزینــة نمی دانــم نیســت..
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ماننــد موضــوع تحــزب، در اینجــا نیــز وقتــي اکثریتــی را کــه فکــر می کننــد میــزان مصــارف بــرای برنامــة 
ــه  ــور ک ــوند. همان ط ــر می ش ــا ظاه ــم، تفاوت ه ــوده اســت بررســی می کنی ــدک ب ــی بســیار ان ــن اجتماع تأمی
انتظــار می رفــت لیبرال هــا بیــش از محافظــه کاران احتمــال دارد فکــر کننــد ایــن مصــارف بســیار انــدک اســت، 
ــی  ــن دیدگاه ــا چنی ــه کاران و لیبرال ه ــر دوی محافظ ــش از ه ــا بی ــگفت آوری میانه روه ــبتاً ش ــور نس ــا به ط ام
ــک، تفکیــک و تمایزهــا در سیاســت  ــد باورهــای ایدئولوژی ــن کســانی کــه اســتدالل می کنن داشــته اند؛ بنابرای
ــا اهــداف  ــا در رابطــه ب ــد، ام ــن اســتدالل دارن ــاع از ای ــرای دف ــی ب ــد، داده های ــی می کنن اجتماعــی را پیش بین
ــودن آن  ــدک ب ــورد بســیار ان ــا درم ــح می دهــد ی ــی را ترجی ــزان مخــارج کنون ــی کــه می ــا، اکثریت پژوهــش م

نگــران اســت، نشــان دهندة تعهــد بــه ایــن برنامــه اســت.
ــان در  ــه جوان ــت ک ــن اس ــج ای ــت رای ــم. پنداش ــی می کنی ــن را بررس ــاس س ــا براس ــت، تفاوت ه درنهای
مقایســه بــا ســالمندان، کمتــر ممکــن اســت حامــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی باشــند؛ زیــرا آن هــا فکــر می کننــد 
ایــن برنامــه تــا زمانــی کــه بــه ســن بازنشســتگی برســند باقــی نخواهــد مانــد. بــا توجــه بــه جــدول 1-12، 
ــر  ــنی فک ــای س ــام گروه ه ــت تم ــا اکثری ــد. نه تنه ــرار می دهن ــد ق ــورد تردی ــج را م ــن پنداشــت رای ــا ای داده ه
می کننــد کــه مخــارج انجــام شــده بــرای برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیار انــدک اســت، بلکــه جوانــان 18 تــا 

29 ســاله بیــش از افــراد 65 ســاله و باالتــر احتمــال دارد چنیــن بپندارنــد.
ــد،  ــت می کن ــدول 12-1 از آن حمای ــای ج ــی از یافته ه ــه یک ــد ک ــا کن ــد ادع ــج می توان ــت رای پنداش
جوان تریــن گــروه ســنی بیــش از ســایر گروه هــای ســنی معتقــد اســت هزینه هــای بســیار زیــادی صــرف ایــن 
برنامــه می شــود، امــا ایــن تفــاوت انــدک اســت )تنهــا 8 درصــِد افــراد چنیــن دیدگاهــی دارنــد(. نکتــة مهــم 
دیگــر ایــن اســت کــه 92 درصــِد افــراد 18 تــا 29 ســاله از حفــظ یــا افزایــش ســطح کنونــی مصــارف برنامــة 
تأمیــن اجتماعــی حمایــت می کننــد. بــه همیــن ترتیــب، 94 درصــِد افــراد 30 تــا 49 ســاله، 98 درصــد افــراد 50 
تــا 64 ســاله و 97 درصــد افــراد 65 ســال بــه بــاال از حفــظ یــا افزایــش ســطح کنونــی مصــارف برنامــة تأمیــن 

ــد. ــت مي کنن ــی حمای اجتماع
ــن اجتماعــی را در نظــر  ــة تأمی ــت از برنام ــر محــور نخســت حمای ــه اگ ــه نظــر می رســد ک ــی ب به طورکل
ــزان  ــف اســت. اگرچــه می ــورد توافــق گروه هــای مختل ــه به شــدت م ــن برنام ــت عمومــی از ای ــم، حمای بگیری
تأثیــر ایــن ســه عامــل، یعنــی تحــزب، ایدئولــوژی و ســن در دیدگاه هــای افــراد دربــارة اینکــه آیــا مخارجــی 
کــه بــرای تأمیــن اجتماعــی انجــام می شــود بســیار انــدک اســت یــا خیــر تفــاوت دارد، الگــوی کلــِی حمایــت 
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افــراد از ایــن برنامــه براســاس هــر ســه عامــل بســیار مشــابه اســت. مــا در اینجــا تنهــا داده هــای ایــن عوامــل 
را بــرای جدیدتریــن ســال یعنــی ســال 2006 گــزارش کردیــم، امــا ایــن الگــو در گــذر زمــان از ســال 1984 

تاکنــون ثابــت بــوده اســت.

مدیکر

هماننــد کاری کــه بــرای عملیاتی ســازی دو مفهــوم بــاور بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و تعهــد بــه اهــداف آن 
انجــام دادیــم، میــزان تعهــد بــه اهــداف برنامــة مدیکــر را بــا ســه عامــل حمایــت از افزایــش مخــارج، حفــظ 
ــش  ــتیم پرس ــال هاي 1997، 2001 و 2002 نتوانس ــفانه در س ــنجیم. متأس ــارج می س ــش مخ ــارج و کاه مخ
ــن  ــر تعیی ــه »اگ ــود ک ــیده ب ــو، پرس ــروه پژوهشــی پ ــال ها گ ــن س ــم )در ای ــا بیابی ــابهی را در پیمایش ه مش
بودجــة دولــت فــدرال در امســال بــا شــما باشــد، آیــا مخــارج در نظــر گرفتــه شــده بــرای برنامــة مدیکــر را 
ــی آن را حفــظ می کنیــد؟«(. در ســال های دیگــر بیــن 1984 و 2006، در  ــزان کنون ــا می ــد ی کاهــش می دهی

چهــار ســال پرســش های مشــابه امــا نــه دقیقــاً یکســانی یافتیــم )شــکل 2-12(.
هماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی، حمایــت عمومــی کلــی از مخــارج مدیکــر طی 20 ســال گذشــته به شــدت 
بــاال بــود. جــز در دو ســال، میــزان حمایــت عمومــی از افزایــش یــا حفــظ مخــارج کنونــی بــرای برنامــة مدیکــر 
از 90 درصــد پاییــن نیامــده بــود. حتــی در آن دو ســال یعنــی ســال های 1993 و 1997 میــزان حمایــت عمومــی 
بــاز هــم بــاال بــود: 76 درصــد و 88 درصــد. جدیدتریــن پیمایــش یعنــی پیمایــش ســال 2006 نشــان می دهــد 
91 درصــِد پاســخ دهندگان ترجیــح می دهنــد مخــارج بــرای ایــن برنامــه در ســطح کنونــی حفــظ یــا افزایــش 
ــة  ــزان گزین ــه می ــا ب ــر تنه ــود دارد. اگ ــه وج ــن برنام ــی از ای ــت مداوم ــد حمای ــر نشــان می ده ــن ام ــد. ای یاب
افزایــش مخــارج نــگاه کنیــم، می بینیــم  جــز یــک ســال، در تمامــی ســال ها ایــن میــزان 50 درصــد یــا باالتــر 
اســت کــه نشــان می دهــد آن هــا مایل انــد بودجــة فــدرال بــرای ایــن برنامــه افزایــش یابــد. تنهــا درصــد کمــی 
از افــراد گفته انــد کــه خواهــان کاهــش مخــارج ایــن برنامــه هســتند )میانگیــن کلــی تمامــی ســال ها 7 درصــد 
بــود(. از ایــن میــان، ســال 1993 اســتثنا بــود کــه 20 درصــِد افــراد گفتــه بودنــد مایل انــد مخــارج ایــن برنامــه 
کاهــش یابــد، امــا پرســش مطرح شــده اندکــی تفــاوت داشــت از پاســخگویان پرســیده شــده بــود »حتــی اگــر 
مالیات هــای پرداختــی شــما افزایــش یابــد«، مخــارج دولــت فــدرال بــرای ایــن برنامــه بایــد بیشــتر شــود؟ بــا 
وجــود ایــن شــرایط کــه مالیات هــا ممکــن اســت افزایــش یابــد نیــز 61 درصــِد پاســخگویان خواســته بودنــد 

مخــارج بیشــتری بــرای ایــن برنامــه انجــام شــود.
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آشــکار اســت کــه حمایــت از ایــن برنامــه بســیار زیــاد اســت، امــا ایــن حمایــت عمومــی چقــدر مــورد توافــق 
تمامــی گروه هاســت؟ مــا بــا اســتفاده از پیمایــش ســال 2006 کــه بنیــاد خانوادگــی کایــزر و دانشــگاه ســالمت 
عمومــی هــاروارد انجــام دادنــد، بــه بررســی ایــن امــر پرداختیــم کــه اگــر پاســخگویان بــه ســه گــروه حزبــی 
ایدئولوژیــک و ســنی تفکیــک شــوند، میــزان حمایــت آن هــا از برنامــة مدیکــر چــه تفاوت هایــی خواهــد داشــت. 
از پاســخگویان پرســیده شــده بــود کــه »آیــا به منظــور کاهــش کســری بودجــة فــدرال، ترجیــح می دهیــد نــرخ 
رشــد مخــارج برنامــة مدیکــر کنــد شــود یــا خیــر؟«. شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن نــوع پرســش، مرتبط شــدن 
کاهــش نــرخ رشــد مخــارج مدیکــر بــه کاهــش کســری بودجــه فــدرال، مانــع ابــراز حمایــت از ایــن برنامــه 
می شــود. در ایــن پرســش مــا پاســخ های مخالــف را نشــان دهندة حمایــت از اهــداف برنامــة مدیکــر در نظــر 

. فتیم گر
ــروزی  ــانة پی ــب نش ــن تصوی ــردد. ای ــال 1965 برمی گ ــه س ــر ب ــة مدیک ــب برنام ــزب، تصوی ــر تح از نظ
ــا  ــال 1964 ب ــه در س ــود ک ــا ب ــار دموکرات ه ــس در اختی ــون و مجل ــدون جانس ــرات لین ــور دموک رئیس جمه
پیــروزی دموکرات هــا شــکل گرفتــه بــود )Marmor, 2000(، امــا برخــی علی رغــم وفــاق سیاســی کــه ســال ها 
ــا افزایــش عــدم وفــاق و  ــاره ایــن برنامــه وجــود داشــته اســت، هنــوز آن را مســئله ای حزبــی می بیننــد. ب درب
اختالف نظــر دربــارة برنامــة مدیکــر، در میــان مــردم چــه تفاوت هایــی میــان دموکرات هــا و جمهوری خواهــان 
ــه را  ــن برنام ــت از ای ــاوت در حمای ــدول 12-2 تف ــت؟ ج ــده اس ــد آم ــه پدی ــن برنام ــت از ای ــزان حمای در می
براســاس هویــت  حزبــی نشــان می دهــد. دموکرات هــا 13 درصــد بیــش از جمهوری خواهــان احتمــال دارد کــه 
ــا کاهــش بودجــة برنامــة مدیکــر مخالــف باشــند، امــا قضیــة مهم تــر ایــن اســت کــه بیشــتر دموکرات هــا،  ب
مســتقل ها و جمهوری خواهــان، حمایــت زیــادي از ایــن برنامــه دارنــد. میــزان ایــن حمایــت بــرای دموکرات هــا 

ــان 66 درصــد اســت. ــرای جمهوری خواه ــتقل ها 78 درصــد و ب ــرای مس 79 درصــد، ب
درمــورد ایدئولــوژی نیــز داســتان همیــن اســت. اگرچــه در مقایســه بــا جمهوری خواهــان، درصــد بیشــتری از 
لیبرال هــا و مســتقل ها بــا کاهــش بودجــه برنامــه مخالفــت دارنــد، بیشــتر گروه هــا بــه ایــن برنامــه بــاور دارنــد 
و متعهدنــد. 80 درصــد کســانی کــه خــود را لیبــرال می داننــد، 76 درصــد افــرادي کــه خــود را میانــه رو می داننــد 

و 68 درصــد آن هایــي کــه خــود را محافظــه کار می داننــد بــا کاهــش مخــارج ایــن برنامــه مخالــف هســتند..
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شکل 12-2. حمایت از مدیکر، 1984-2006

منبــع: از آنجــا کــه مجموعــة یکپارچــه ای از پیمایش هــا بــه دســت نیامــد کــه از عمــوم مــردم آمریــکا دربــارة ترجیحاتشــان درمــورد مخــارج برنامة 
مدیکــر نظرســنجی یکدســتی انجــام داده باشــند، بــه ناچــار بــر پیمایش هــای مختلفــی تکیــه کردیــم کــه پرســش های آن هــا جمله بندی هــای 
مشــابهی بــرای ســنجش حمایــت از ایــن برنامــه داشــت. ایــن پرســش ها، ســال های انجــام پیمایش هــا و روش شناســی هریــک از پیمایش هــا 

ــم. ــر می کنی را ذک
در پیمایــش ســال 1984، پرســش ایــن بــود کــه »آیــا مخــارج فــدرال بــرای برنامــه بایــد افزایــش یابــد، کاهــش یابــد یــا در مقــدار کنونــی باقــی 

 .)Source: National Election Study, 9/5/84–84/5/1;N = 1,989( »بمانــد؟
در پیمایــش ســال 1990، پرســش ایــن بــود کــه »شــما فکــر می کنیــد امســال مخــارج فــدرال بــرای هریــک از گزینه هــای زیــر بایــد افزایــش 

یابــد، کاهــش یابــد یــا در مقــدار کنونــی باقــی بمانــد؟.... مدیکــر«
.)Source: Marist College Institute for Public Opinion,1/29/90–1/31/90; N = 1,044(

در پیمایــش ســال 1993 پرســش ایــن بــود کــه »بیاییــد دقایقــی دربــارة مخــارج دولــت در برنامه هــای مختلــف صحبــت کنیــم. مــن بــرای شــما 
فهرســتي از برنامه هــا می خوانــم. درمــورد هــر برنامــه بــه مــن بگوییــد کــه بــه بــاور شــما دولــت فــدرال بایــد مخــارج آن را کاهــش دهــد )حتــی 

.)Source: Wirthlin Group, 12/5/93–129/93; N = 1,013(»؟...مدیکر)در صــورت افزایــش مالیــات پرداختــی شــما
در پیمایــش ســال 1997 پرســش ایــن بــود کــه »اگــر امســال شــما بودجــة فــدرال را تعییــن می کردیــد، آیــا مصــارف مدیکــر را افزایــش می دادیــد، 

.)Source: Pew Research Group,5/15/97–5/18/97; N = 1,228(»کاهــش می دادیــد یــا در مقــدار کنونــی حفــظ مي کردیــد؟
ــا مخــارج برنامــه را افزایــش  ــود کــه »اگــر امســال شــما بودجــة دولــت فــدرال را تعییــن می کردیــد، آی در پیمایــش ســال 2001 پرســش ایــن ب
.)Source: Pew Research Group, 4/18/01–4/22/01; N = 1,202 (»ــد؟ ــظ می کردی ــی حف ــدار کنون ــا در مق ــد ی ــش می دادی ــد، کاه می دادی

ــا مخــارج برنامــه را افزایــش  ــود کــه »اگــر امســال شــما بودجــة دولــت فــدرال را تعییــن می کردیــد، آی در پیمایــش ســال 2002 پرســش ایــن ب
.)Source: Pew Research Center, 2/12/02–2/18/02; N = 1,199 (»ــد؟ ــظ می کردی ــی حف ــدار کنون ــا در مق ــد ی ــد، کاهــش می دادی می دادی

در پیمایــش ســال 2006 پرســش ایــن بــود کــه »درمــورد هریــک از اقــالم بودجــه ای زیــر، شــما فکــر می کنیــد کــه بودجــة جدیــد بایــد در مقایســه 
.)Source: ICR, 1/4/06–1/9/06; N = 1,026 (»بــا ســال گذشــته مخــارج را افزایــش دهــد، کاهــش دهــد یــا در مقــدار کنونــی حفــظ کنــد؟
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جدول 12-2. مخالفت و موافقت با کاهش مخارج برنامة مدیکر، براساس هویت حزبی، ایدئولوژی و سن

موافق کاهشمخالف کاهش

حزب

34 درصد66 درصدجمهوری خواه

22 درصد78 درصدمستقل

21 درصد79 درصددموکرات

ایدئولوژی

32 درصد68 درصدمحافظه کار

24 درصد76 درصدمیانه رو

20 درصد80 درصدلیبرال

سن

31 درصد69 درصد18-29

31 درصد69 درصد30-49

25 درصد75 درصد50-64

22 درصد78 درصد65+

ــد  ــای جدی ــرای کارزاره ــی ب ــی عموم ــای درمان ــاروارد: »دســتور کار مراقبت ه ــی ه ــزر و دانشــگاه ســالمت عموم ــی کای ــاد خانوادگ ــع: بنی منب
انتخاباتــی ریاســت جمهــوری و مجلــس، 9-19 نوامبــر 2006«. پرســش ایــن بــود کــه آیــا شــما موافــق هســتید به منظــور کاهــش کســر بودجــة 
فــدرال، نــرخ رشــد مخــارج برنامــة مدیکــر کنــد شــود؟ یــا مخالفیــد؟«.N=1689، درصدهــا براســاس کســانی اســت کــه پاســخ داده انــد و شــامل 

ــم« نیســت. ــة »نمی دان گزین
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در انتهــا بــه ایــن نکتــه می پردازیــم کــه گروه هــای ســنی، درمــورد حمایــت از ایــن برنامــه چقــدر تفــاوت 
دارنــد. افــراد 65 ســاله و باالتــر، 9 درصــد بیشــتر از جوانــان 18 تــا 29 ســاله احتمــال دارد کــه بــا کاهــش مخارج 
ایــن برنامــه مخالــف باشــند. ایــن احتمــال بــرای جوان تریــن گــروه ســنی 69 درصــد و بــرای مســن ترین گــروه 
نیــز 69 درصــد اســت. بــه  هــر حــال، تفــاوت میــان گروه هــای ســنی زیــاد نیســت و قضیــه مهــم ایــن اســت 
کــه بیشــتر افــراد بــا کاهــش مخــارج ایــن برنامــه مخالــف هســتند. اگرچــه تفاوت هایــی در میــان مــردم از نظــر 
ــد. نتیجــة  ــت می کنن ــه حمای ــن برنام ــراد بیشــتر از ای ــا کل اف ــده می شــود، ام ــوژی و ســن دی تحــزب، ایدئول
کلــی حاصــل از ایــن آزمــون ایــن اســت کــه صرف نظــر از تحــزب، ایدئولــوژی و ســن بــه نظــر می رســد عمــوم 

مــردم در حمایــت از برنامــة مدیکــر اتحــاد دارنــد.

باور به اینکه برنامه های تأمین اجتماعی و مدیکر مخارجي عمومی  هستند که از قدرت  مالی الزم برخوردارند
برنامة تأمین اجتماعی

ــی  ــه ایــن امــر اســت کــه ایــن برنامه هــا قــدرت  مال ــاور ب محــور دوم حمایــت عمومــی از ایــن برنامه هــا، ب
ــف  ــای مختل ــه در پیمایش ه ــان پرســش هایی ک ــود در می ــا در جســت وجوی گســترده خ ــد. م مناســبی دارن
دربــاره ایــن دو برنامــه پرســیده شــده بــود، هیــچ پرســش مشــخصی را نیافتیــم کــه از پاســخگویان دربــارة 
قــدرت  مالــی برنامه هــا پرســیده باشــد. دربــارة برنامــة تأمیــن اجتماعــی پرســش های زیــر مطــرح شــده بــود: 
ــی برنامــة تأمیــن  ــن توصیــف را از وضعیــت مال ــد بهتری ــر می توان ــه نظــر شــما کدام یــک از جمــالت زی »ب
اجتماعــی در حــال حاضــر ارائــه کنــد«: »در بحــران اســت، مشــکالت جــدی دارد، امــا در بحــران نیســت، بــا 

برخــی مشــکالت روبه روســت، یــا واقعــاً هیــچ مشــکلی نــدارد؟«.
بــه کمــک پیمایش هایــی کــه بیــن ژانویــة 2005 و اکتبــر 2007 پرســش هایی یکســان در این بــاره مطــرح 
کــرده بودنــد، درک مــردم از مســائل مالــی برنامــه را بــا پاســخ های »بحــران« یــا »مشــکل« ســنجیدیم. نتایــج 
نشــان مي دهــد آمریکایی هــا دربــارة آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی هــراس دارنــد. در ژانویــة 2005، 14 درصــِد 
آمریکایی هــا معتقــد بودنــد کــه ایــن برنامــه در بحــران قــرار دارد کــه تــا اکتبــر 2007 ایــن رقــم دو برابــر شــده 
بــود. در ســال 2007، 66 درصــد آمریکایی هــا بیــان داشــتند کــه ایــن برنامــه یــا در بحــران اســت یــا مشــکالت 

جــدی دارد )جــدول 3-12(.
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مدیکر

آیــا نگرانــی عمومــی بــرای برنامــة مدیکــر نیــز بــه همــان انــدازه شــدید اســت؟ بــرای پاســخ بــه این پرســش، 
ســه پیمایشــی را کــه در آگوســت 2002، ژانویــة 2003 و ژانویــة 2005 انجــام شــده بــود تحلیــل کردیــم تــا 
دریابیــم کــه آیــا عمــوم مــردم می پندارنــد برنامــة مدیکــر در خطــر اســت )پــس از ســال 2005 پیمایشــی را 
ــدی  ــا جمله بن ــم کــه پرســش های مشــابه داشــته باشــد(. پیمایش هــای تحلیل شــده از پرســش هایی ب نیافتی
مشــابه اســتفاده کــرده بودنــد و ایــن قضیــه را از پاســخگویان پرســیده بودنــد کــه آیــا آن هــا فکــر می کننــد 
ــا هیــچ  ــا مســائل اندکــی دارد، ی مدیکــر در بحــران اســت، مســائل عمــده ای دارد، امــا در بحــران نیســت ی
مســئله جــدی نــدارد. ماننــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی مــا درک مــردم از مســائل مالــی برنامــه را بــا پاســخ های 

»بحــران« یــا »مســئلة عمــده« ســنجیدیم.
ــن  ــة تأمی ــد برنام ــا مانن ــم، آمریکایی ه ــا بررســی کردی ــه م ــی ک ــد در طــول دورة زمان ــج نشــان دادن نتای
اجتماعــی- و شــاید بیــش از آن- دربــارة آینــدة برنامــة مدیکــر نگــران بودنــد. در مقایســه بــا 52 درصــِد کســانی 
ــا مشــکالت جــدی دارد، 64  ــن اجتماعــی در بحــران اســت ی ــة تأمی ــه 2005 می پنداشــتند برنام کــه در ژانوی
درصــد آمریکایی هــا نیــز احســاس می کردنــد کــه برنامــة مدیکــر در بحــران اســت یــا دارد مســائل عمــده ای را 
تجربــه می کنــد. درواقــع هنگامــی کــه شــبکه ان بــی ســی و وال اســتریت ژورنــال در مــارس 2005 از مــردم 
پرســیدند کــه »از نظــر شــما کــدام یــک از برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی یــا مدیکــر بــا مشــکالت بیشــتری 
درگیــر و نیازمنــد توجــه قانون گــذاران اســت؟ اگــر فکــر می کنیــد کــه هیچ کــدام بــا مشــکلی درگیــر نیســتند 
می توانیــد همیــن را بگوییــد«، 50 درصــِد پاســخ دهندگان اظهــار داشــتند برنامــة مدیکــر مشــکالت جدی تــری 
دارد و 23 درصــد فکــر می کردنــد برنامــة تأمیــن اجتماعــی نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت1. بــه طــرز شــگفت آوری، 
تنهــا 3 درصــِد افــراد می پنداشــتند هیچ کــدام از برنامه هــا در خطــر نیســتند؛ درحالی کــه 19 درصــِد آن هــا فکــر 

می کردنــد هــر دو برنامــه مشــکالت یکســانی دارنــد.

1. Survey by NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and McInturff Research 
Companies, March 31–April 3, 2005 with a national adult sample of 1,002.
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جدول 12-3. هراس عمومی از مسائل برنامه های تأمین اجتماعی و مدیکر

در بحران
مشکالت جدی/

مسائل عمده

برخی مشکالت/

مسائل اندک

بدون مشکل/

بدون مسئله
تأمین اجتماعی

2005a 7 درصد38 درصد38 درصد14 درصدژانویه
2005b 7 درصد36 درصد37 درصد17 درصدمارس
2005c 5 درصد37 درصد38 درصد17 درصدژوئن
2007d 5 درصد26 درصد36 درصد30 درصداکتبر

مدیکر

2002e 1 درصد23 درصد49 درصد25 درصدآگوست
2003f 2 درصد23 درصد52 درصد18 درصدژانویه
2005g 2 درصد29 درصد52 درصد12 درصدژانویه

a NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and McInturff Research Companies, 
January 13–17, 2005. N = 1,007.

جمله بنــدی تمــام پرســش های مربــوط بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی چنیــن بــود: »بــه نظــر شــما کــدام یــک از جمــالت زیــر وضعیــت مالــی 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی را در حــال حاضــر بهتــر توصیــف می کنــد: در بحــران اســت، مشــکل جــدی دارد امــا در بحــران نیســت، دارای برخــی 

مشــکالت اســت یــا هیــچ مشــکلی نــدارد؟«
b NBC News, Wall Street Journal. Conducted by Hart and McInturff Research Companies, March 31–April 
3, 2005. N = 1,002.
c CBS News/New York Times, June 10–15, 2005. N = 1,111.
d CBS News, October 12–16, 2007. N = 1,282.
e Survey by Washington Post, Henry J. Kaiser Family Foundation. Methodology: Conducted by Princeton 
Survey Research Associates, August 2–September 1, 2002. N = 2,886.

ــود:  ــن ب ــای 1/2003 و 8/2002 چنی ــش ها در پیمایش ه ــدی پرس ــند. جمله بن ــور باش ــغ کش ــت بال ــرف جمعی ــا مع ــده اند ت ــی ش ــج وزن ده نتای
ــراد  ــغ و بعضــی از اف ــرای جمعیــت بال »حــاال درمــورد مدیکــر کمــی ســؤال دارم، مدیکــر یــک برنامــة دولتــی اســت کــه بیمــة ســالمت را ب
ازکارافتــاده فراهــم می کنــد... لطفــاً بگوییــد کــدام یــک از جمــالت زیــر بــه دیــدگاه شــما دربــارة برنامــة مدیکــر نزدیک تــر اســت: ایــن برنامــه 

در بحــران اســت، مســائل عمــده دارد امــا در بحــران نیســت، مســائل اندکــی دارد یــا دارای هیــچ مســئله ای نیســت؟«.
f ABC News/Washington Post, conducted by TNS Intersearch, January 30–February 1, 2003. N = 855.
g Quinnipiac University Polling Institute, January 25–31, 2005. N = 2,100

نمونــة ایــن پیمایــش از  رأی دهنــدگان ثبــت شــده انتخــاب شــده بــود. پرســش چنیــن جمله بنــدی شــده بــود: »از نظــر شــما کــدام یــک از ایــن جمــالت نظــام 
مدیکــر را بهتــر توصیــف می کنــد؟... ایــن برنامــه در وضعیــت بحــران اســت، مســائل جــدی دارد، دارای مســائل اندکــی اســت یــا هیــچ مســئله ای نــدارد؟«

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



248  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

دیدیــم کــه محــور نخســت باورهــای عمومــی دربــاره ایــن دو برنامــه قــوی و اســتوار اســت: بیشــتر مــردم 
بــه ایــن برنامه هــا بــاور دارنــد و متعهدنــد ایــن بــاور در تمایــل آن هــا بــه صــرف پــول بیشــتر بــرای برنامه هــا 
منعکــس شــده اســت، امــا محــور دوم باورهــای عمومــی متزلــزل اســت. بیشــتر افــراد وضعیــت مالــی هــر دو 
ــوان گفــت نگرانی هــای آن هــا حمایتشــان  ــد. می ت ــن اجتماعــی و مدیکــر را در مخمصــه می بینن ــة تأمی برنام
از ایــن برنامه هــا را تضعیــف نکــرده اســت، امــا همان طــور کــه سیاســت گذاران دربــارة تغییراتــی کــه ممکــن 
ــه  ــردم چ ــم م ــا بفهمی ــیم ت ــه بکوش ــت دارد ک ــد، اهمی ــث می کنن ــود بح ــاد ش ــه ایج ــر دو برنام ــت در ه اس

ــد. ــده می پذیرن ــا در آین ــت برنامه ه ــرای تقوی ــی را ب تغییرات

ارزیابی تغییراتی که مورد پذیرش و حمایت مردم است

بــرای هــر دو برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر تغییــرات سیاســی گوناگونــي پیشــنهاد شــده اســت. مــردم 
ــد؟ ــح می دهن ــک را ترجی ــدام ی ک

برنامة تأمین اجتماعی

در اواخــر دهــة 1990 و آخریــن ســال های رئیس جمهــوری کلینتــون، چندیــن عضــو جمهوری خــواه مجلــس 
طرحــی را بــرای خصوصی ســازی جزئــِی برنامــة تأمیــن اجتماعــی ارائــه دادنــد کــه بــه افــراد اجــازه مــی داد 
ــرمایه گذاری  ــهام س ــازار س ــه در ب ــد ک ــی بگذارن ــاب های خصوص ــود را در حس ــای خ ــی از حق بیمه ه بخش
شــود. در ســال 2005، بــوش خصوصی ســازی ایــن برنامــه را بــه سیاســت اصلــی دولــت خــود بــدل کــرد. تــا 
اواخــر دهــة 1990، ادعاهــای بســیاری درمــورد ایــن قضیــه مطــرح می شــد کــه عمــوم مــردم از حســاب های 

.)Cook,Barabas, & Page, 2002; Cook, 2005( ــد ــت می کنن ــی حمای خصوص
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جدول 12-4. حمایت از خصوصی سازی؛ وقتی تدوین پرسش ها تفاوت دارد

دیگر پاسخ ها*تفاوتمخالفتحمایت
a خصوصی سازی

11 درصد2049 درصد69 درصدژوئن 1998
8 درصد2048 درصد70 درصدسپتامبر 1999
16 درصد3024 درصد54 درصددسامبر 2004
16 درصد388 درصد46 درصدفوریه 2005
16 درصد404 درصد44 درصدمارس 2005
10 درصد442 درصد46 درصدمارس 2005
13 درصد407 درصد47 درصدمی 2005

bخصوصی سازی به مثابه تغییر نظام تأمین اجتماعی
12 درصد12-50 درصد38 درصددسامبر 2004
10 درصد10-50 درصد40 درصدژانویه 2005

10 درصد20-55 درصد35 درصدمارس/آوریل 2005
8 درصد20-56 درصد36 درصدمی 2005

10 درصد24-57 درصد33 درصدجوالی 2005
cخصوصی سازی به مثابه تغییر نظام تأمین اجتماعی با افزایش ریسک

5 درصد15-55 درصد40 درصدژانویه 2005
5 درصد15-55 درصد40 درصدفوریه 2005
4 درصد24-60 درصد36 درصدفوریه 2005
8 درصد26-59 درصد33 درصدمارس 2005
6 درصد28-61 درصد33 درصدآوریل 2005

پاسخ های »نمی دانم« و »نظری ندارم«. ●
a Princeton Survey Research Associates International for Pew Research Center. Surveys conducted June 4–8, 
1998 (N = 1,012); July 4–September 9, 1999 (N = 3,973); February 16–21, 2005 (N = 1,502); March 17–21, 
2005 (N = 1,090); March, 17–21, 2005 (N = 1,505); May 11–15, 2005 (N = 1,502).

پرســش ایــن بــود کــه »به طورکلــی شــما بــا ایــن پیشــنهاد موافــق هســتید یــا مخالــف )پیشــنهادی کــه بــه کارگــران جــوان اجــازه می دهــد 
ــد(؟« ــن اجتماعــی را در حســاب های خصوصــی بازنشســتگی ســرمایه گذاری کنن ــة تأمی بخشــی از حــق  بیمه هــای برنام

b Hart and McInturff Research Companies for NBC News. Surveys conducted December 9–13, 2004 )N 
= 1,003); January 13–17, 2005 (N = 1,007); March 31–April 3, 2005 (N = 1,002); May 12–16, 2005 (N = 
1,005); July 8–11, 2005 (N = 1,009).

پرســش ایــن بــود کــه »به طورکلــی شــما فکــر می کنیــد تغییــر در نظــام تأمیــن اجتماعــی کــه بــه کارگــران اجــازه می دهــد حــق  بیمه هــای 
خــود را در بــازار ســهام ســرمایه گذاری کننــد، ایــده خوبــی اســت یــا بــد؟«

c Gallup poll for CNN/USA Today. Surveys conducted January 7–9, 2005 (N = 1,008); February 4– 6, 2005 (N = 
1,010); February 7–10, 2005 (N = 1,008); March 18–20, 2005 (N = 909); April 1, 2005-April 2, 2005 (N = 1,040).

پرســش ایــن بــود کــه »همان طــور کــه می دانیــد، یکــی از ایده هــای رفــع مشــکالت نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــن اســت کــه بــه مردمــی کــه در آینــده 
بازنشســته می شــوند اجــازه داده شــود بخشــی از حق بیمه هــای تأمیــن اجتماعــی را در بازارهــای ســهام و اوراق قرضــه ســرمایه گذاری کننــد، امــا ایــن امــر 

مزایــای تضمین شــده ای را کــه در زمــان بازنشســتگی دریافــت می کننــد کاهــش می دهــد. شــما فکــر می کنیــد کــه ایــن ایــده خوبــی اســت یــا بــد؟«
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ــه  ــی ک ــت، هنگام ــود دارد: نخس ــو وج ــت. دو الگ ــکاری نیس ــیار آش ــت بس ــت، واقعی ــن حمای ــود ای وج
ــاب های  ــام حس ــه نظ ــال ب ــای انتق ــا هزینه ه ــهام ی ــازار س ــرمایه گذاری در ب ــه س ــوط ب ــک های مرب ریس
خصوصــی برطــرف شــده باشــند، بســیاری از مــردم از خصوصی ســازی جزئــی ایــن برنامــه )یعنــی اینکــه بتواننــد 
بخشــی از حق بیمه هــای پرداختــی خــود را بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی در حســاب های بازنشســتگی شــخصی 
ــش  ــان کاه ــت زم ــا گذش ــت ب ــن حمای ــزان ای ــال، می ــن ح ــا ای ــد. ب ــت می کنن ــد( حمای ــرمایه گذاری کنن س
ــد  ــان می ده ــی را نش ــج پیمایش ــده در پن ــخ های اظهارش ــدول 12-4 پاس ــف ج ــتین ردی ــت. نخس ــه اس یافت
کــه بیــن ژوئــن 1998 و 2005 انجــام شــدند. در ژوئــن 1998، یعنــی زمانــی کــه مــردم تــازه دربــارة پیشــنهاد 
ــد  ــا 20 درص ــه تنه ــد؛ درحالی ک ــت کردن ــازی حمای ــِد خصوصی س ــد، 69 درص ــنیده بودن ــازی ش خصوصی س
ــت.  ــادی یاف ــت کاهــش بســیار زی ــن حمای ــا ســال 2005 ای ــا ت ــی 49 درصــدی، ام ــد: تفاوت ــف آن بودن مخال
ــان  ــدگان بیــش از مخالف ــوز حمایت کنن ــد )اگرچــه هن ــت کردن ــر از نیمــی از پاســخ دهندگان اعــالم حمای کمت
بودنــد؛ یعنــی 47 درصــد در مقابــل 40 درصــد(. از ســال 1998 تــا 2005، چــه چیــزی ســبب کاهــش حمایــت 
از خصوصی ســازی شــد؟ مــا فکــر می کنیــم حمایــت از خصوصی ســازی بــه ایــن دلیــل کاهــش یافــت کــه از 
ســال 1998 کــه ایــن مبحــث داشــت مطــرح می شــد، تــا ســال 2005 کــه کم کــم چنــد و چــون ایــن مفهــوم 

آشــکار شــده بــود، آگاهــی عمــوم مــردم دربــارة آن بیشــتر شــد.
ــام  ــر نظ ــه از تغیی ــی ک ــا هنگام ــود ی ــرف زده می ش ــازی ح ــارة خصوصی س ــي بیشــتر درب ــه وقت دوم اینک
ــاب های  ــت از حس ــود، حمای ــه می ش ــخن گفت ــد س ــی می آی ــه در پ ــک هایی ک ــا ریس ــی ی ــن اجتماع تأمی
خصوصــی تــا حــد زیــادی کاهــش می یابــد. داده هــاي بخــش میانــی جــدول 12-4 نشــان می دهــد هنگامــی 
ــا خصوصی ســازی جزئــی  ــود، بیشــتر پاســخ دهندگان ب کــه پرســش مطرح شــده بدیــن شــکل تدویــن شــده ب
ــد: به طورکلــی شــما فکــر می کنیــد تغییــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه اجــازه می دهــد  برنامــه مخالــف بودن
ــدی  ــدة ب ــا ای ــت ی ــی اس ــدة خوب ــد، ای ــرمایه گذاری کنن ــهام س ــازار س ــود را در ب ــای خ ــران حق  بیمه ه کارگ
ــازار  ــه شــد ســرمایه گذاری کردن حق بیمه هایشــان در ب ــا گفت ــه آن ه ــه ب ــی ک ــان دیگــر هنگام ــه بی اســت؟ ب
ــا یک ســوم  ــف و تنه ــن اجتماعــی باشــد 57 درصــد مخال ــر نظــام تأمی ــی تغیی ــه معن ســهام ممکــن اســت ب

موافــق بودنــد.
ــه می شــود ســرمایه گذارِی بخشــی از حق بیمه هــای برنامــة تأمیــن  ــه پاســخ دهندگان گفت هنگامــی کــه ب
ــگام  ــای تضمین شــده ای کــه آن هــا در هن اجتماعــی در بازارهــای ســهام و اوراق قرضــه »ممکــن اســت مزای
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بازنشســتگی دریافــت می کننــد را کاهــش دهــد«، 61 درصــد می گوینــد بــا حســاب های خصوصــی مخالف انــد 
)پاســخ های ســومین ردیــف جــدول 12-4 را ببینیــد(.

ــی  ــه، چگونگ ــن برنام ــی ای ــازِی جزئ ــت از خصوصی س ــنجش حمای ــه در س ــت ک ــکار اس ــن آش بنابرای
ــت از  ــدی پرســش ها، حمای ــال، گذشــته از چگونگــی جمله بن ــن ح ــا ای ــت دارد. ب ــدی پرســش ها اهمی جمله بن
خصوصی ســازی از دهــه 1990 )زمانــی کــه پیامدهــای ایــن پیشــنهاد خیلــی درک نشــده بــود( کاهــش یافتــه 

اســت.
برخــی متخصصــان تأمیــن اجتماعــی تغییــرات شــدیدتری از خصوصی ســازی را پیشــنهاد کرده انــد؛ ماننــد 
ــش  ــد، افزای ــالمندان ثروتمن ــای س ــش مزای ــاش )COLAs(، کاه ــة مع ــاس هزین ــا براس ــل مزای ــش تعدی کاه
ــات  ــر از حــد مشــخصی را از مالی ــر درآمــد، افزایــش ســقف دســتمزدی کــه تمــام درآمدهــای باالت ــات ب مالی
معــاف می کنــد، افزایــش ســن اســتحقاق بــرای کل مزایــای بازنشســتگی بــه 70 ســال و افزایــش حداقــل ســن 
بــرای دریافــت کل مزایــا بــه هفتــاد ســال و افزایــش حداقــل ســن بــرای دریافــت حمایــت مزایای کاســته شــده 
 Baker & Weisbrot, 1999; Page & Simmons, 2000, chapter 3; Social Security( ــال ــه 65 س از 62 ب
ــن  ــاره چنی ــتون درب ــی پرینس ــة پژوهش ــای مؤسس ــج پیمایش ه Advisory Board, 1998, pp. 25–26(. نتای
گزینه هایــی در جــدول 12-5 ارائــه شــده اســت. تنهــا دو گزینــه از ایــن 6 پیشــنهاد، حمایــت بیــش از نیمــی 
ــرای  ــا ب ــش مزای ــة کاه ــا و گزین ــقف دریافتی ه ــش س ــة افزای ــد؛ گزین ــت کرده ان ــخ دهندگان را دریاف از پاس
ســالمندان ثروتمنــد کــه بــه ترتیــب 60 درصــد و 58 درصــد پاســخگویان بــا آن هــا موافــق بودنــد. درمــورد گزینة 

افزایــش ســن اســتحقاق از 62 بــه 65، میــزان حمایــت و مخالفــت برابــر بــود.

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



252  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

جدول 12-5. حمایت عمومی از تغییرات شدید در برنامة تأمین اجتماعی

فوریةd2005میc1999فوریةb1999آگوست a1998گزینة سیاستی
eافزایش سقف دریافتی
60 درصد61 درصد59 درصد60 درصدموافق
33 درصد29 درصد28 درصد29 درصدمخالف

fکاهش مزایای سالمندان ثروتمند
58 درصد58 درصد54 درصد54 درصدموافق
36 درصد37 درصد40 درصد40 درصدمخالف

gافزایش سن استحقاق زودهنگام از 62 به 65 سال
-46 درصد47 درصد47 درصدموافق
-48 درصد52 درصد47 درصدمخالف

h افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد از 6/2 درصد به 6/7 درصد
38 درصد44 درصد44 درصد40 درصدموافق
56 درصد50 درصد50 درصد54 درصدمخالف

i COLAs کاهش
30 درصد40 درصد37 درصد34 درصدموافق
64 درصد53 درصد56 درصد61 درصدمخالف

jافزایش سن استحقاق برنامة تأمین اجتماعی به 70 سال
35 درصد22 درصد24 درصد23 درصدموافق
64 درصد74 درصد74 درصد74 درصدمخالف

a Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 8/6/98-8/27/98, N = 2,008.
b Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 2/2/99-2/14/99, N = 1,000.
c Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 5/3/99-5/17/99, N = 1,001.
d Princeton Survey Research Associates (PSRA) data, 2/16/2005-2/21/2005, N = 1,502

ــنهاد های  ــی پیش ــاره برخ ــما را درب ــر ش ــم نظ ــون می خواه ــود: »اکن ــن ب ــال های 1998 و 1999 چنی ــای س ــش در پیمایش ه ــدی پرس جمله بن
خــاص درمــورد چگونگــی تغییــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی در آینــده بدانــم. اگــر احســاس کردیــد نمی خواهیــد بــه پرسشــی پاســخ دهیــد، بگوییــد. 
بــا پیشــنهادهای زیــر موافــق هســتید یــا مخالــف؟ مخالفــت یــا موافقــت شــما شــدید اســت یــا مالیــم؟« جمله بنــدی پرســش بــرای ســال 2005 
چنیــن بــود: »بــرای شــما فهرســتی از برخــی راه هــای پیشنهادشــده بــرای رفــع مشــکالت برنامــة تأمیــن اجتماعــی را می خوانــم، لطفــاً بگوییــد 

ــر را ببینیــد. ــا موافــق هســتید«. جمله بندی هــای خــاص زی ــا کدام یــک مخالــف ی ب
e 1999/1998: »اخــذ مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد تــا 100 هــزار دالر ســاالنه، بــه جــای 72 هــزار دالر کنونــی«؛ 2005: »اخــذ حق بیمــة تأمیــن 

اجتماعــی از تمــام دســتمزدهای یــک کارگــر بــه جــای اینکــه فقــط از نخســتین 90 هــزار دالری کــه در ســال دریافــت می کننــد، اخذ شــود«.
f 1999/1998: »کاهــش مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای کســانی کــه دارای درآمــد ســاالنه ای حــدود 0 هــزار دالر هســتند«؛ 2005: »...مزایــای 

محــدود بــرای بازنشســتگان ثروتمنــد«.
g 1999/1998: »...افزایش تدریجی سن بازنشستگی زودهنگام برای دریافت مزایای کاهش یافته از 62 سال به 65 سال«.

ــد«؛ 2005:  ــه 6/7 درص ــد ب ــی از 6/2 درص ــن اجتماع ــة تأمی ــه برنام ــان ب ــران و کارفرمای ــی کارگ ــة پرداخت ــش حق بیم h 1999/1988: »افزای
ــران«. ــام کارگ ــرای تم ــن اجتماعــی ب ــة تأمی ــش حــق  بیمه هــای برنام »افزای

i 1999/1988: »...کاهــش میــزان مزایایــی کــه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی به طــور ســاالنه به دلیــل تغییــر در ســطح معــاش افزایــش می یابــد«؛ 
2005: »... کاهــش میــزان مزایایــی کــه در برنامــة تأمیــن اجتماعــی به طــور ســاالنه به دلیــل تغییــر در ســطح معــاش افزایــش می یابــد«.

j 1999/1998: »افزایش سنی که فرد می تواند مزایای برنامة تأمین  اجتماعي را دریافت کند به 70 سال«؛ 2005: »...افزایش سن بازنشستگی«.
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مدیکر

بــرای رفــع مســائل مالــی کــه برنامــة مدیکــر بــا آن مواجــه اســت، پیشــنهادهای سیاســتی متنوعــی مطــرح 
شــده اند. در پیمایشــی کــه مؤسســة پژوهشــی بین المللــی ارتباطــات )2006( بــرای بنیــاد خانوادگــی کایــزر و 
دانشــکدة ســالمت عمومــی هــاروارد انجــام داده بــود، از مــردم دربــارة 9 گزینــه پرســش شــده بــود: کاهــش 
ــرای  ــة مدیکــر، الزامی کــردن حــق بیمه هــای بیشــتر ب ــی برنام ــت مال ــی به منظــور تقوی تخفیف هــای مالیات
ــران مدیکــر، کاهــش  ــان مزایابگی ــر و بیمارســتان در درم ــت دکت ــی باب ــد، کاهــش پرداخت ســالمندان پردرآم
ــرای ســازمان های حفــظ ســالمت و بیمه گــران خصوصــی، افزایــش مالیــات حقــوق  پرداخت هــای مدیکــر ب
ــت  ــش تدریجــی ســن اســتحقاق دریاف ــی مدیکــر، افزای ــرای تأمین مال ــان ب ــران و کارفرمای و دســتمزد کارگ
مزایــای مدیکــر از 65 بــه 67 ســال، محدودکــردن اســتحقاق دریافــت مزایــا بــه ســالمندان کم درآمــد به جــای 
ــی،  ــور صرفه جوی ــر به منظ ــة مدیک ــی برنام ــای داروی ــتن از مزای ــالمندان، کاس ــة س ــوي هم ــت از س دریاف

ــة ســالمندان. ــای مدیکــر از ســوي هم ــت هزینه ه ــب باب ــردن پرداخــت از جی الزامی ک
بیشــتر پاســخ دهندگان تنهــا از یکــی از ایــن گزینه هــا، یعنــی کاهــش تخفیف هــای مالیاتــی بــرای تقویــت 
ــرای ســه  ــه جــدول 12-6، تعــداد حامیــان و مخالفــان ب ــا توجــه ب ــی برنامــة مدیکــر حمایــت می کننــد. ب مال
مــورد از گزینه هــا تــا انــدازه ای برابــر اســت. درمــورد 5 گزینــة دیگــر مــردم به شــدت مخالــف هســتند. براســاس 
جــدول 12-3، عمــوم مــردم درمــورد وضعیــت مالــی هــر دو برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر نگــران هســتند، 
ــن دو برنامــه  ــرای تقویــت ای ــی کــه ب ــان گزینه های ــه داده هــای جــدول 12-5 و 12-6، از می ــا توجــه ب ــا ب ام
ــو  ــون در پرت ــرار دارد. اکن ــت بیشــتر مــردم ق ــة پیشــنهادی مــورد حمای ــد گزین مطــرح شــده اســت، تنهــا چن
ــن  ــای تأمی ــه برنامه ه ــم ک ــی بازمی گردی ــای عموم ــه دو محــور باوره ــی، ب ــای قبل ــاال و یافته ه ــای ب یافته ه

اجتماعــی و مدیکــر بــر آن هــا مبتنــی هســتند.
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جدول 12-6. حمایت عمومی از تغییرات شدید در برنامة مدیکر

مخالفموافقگزینة سیاستی

23 درصد74 درصدکاهش تخفیف های مالیاتی به منظور تقویت مالی برنامة مدیکر
47 درصد49 درصدالزامی کردن حق بیمه های بیشتر برای سالمندان پردرآمد

47 درصد47 درصدکاهش پرداختی بابت دکتر و بیمارستان در درمان مزایابگیران مدیکر
45 درصد44 درصدکاهش پرداخت های مدیکر برای سازمان های حفظ سالمت و بیمه گران خصوصی

59 درصد38 درصدافزایش مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان برای تأمین مالی مدیکر
70 درصد28 درصدافزایش تدریجی سن استحقاق دریافت مزایای مدیکر از 65 به 67 سال

73 درصد24 درصدمحدودکردن استحقاق دریافت مزایا به سالمندان کم درآمد، به جای دریافت از سوي تمام سالمندان
84 درصد14 درصدکاستن از مزایای دارویی برنامة مدیکر به منظور صرفه جویی

90 درصد9 درصدالزامی کردن پرداخت از جیب بابت هزینه های مدیکر از سوي تمام سالمندان

منبع:
Kaiser Family Foundation/Harvard School of Public Health. Methodology: Conducted by International 
Communications Research, November 9 to November 16, 2006

و براساس مصاحبه تلفنی با یک نمونة ملی سال 1867.
پرســش ایــن بــود کــه »مــن بــرای شــما برخــي پیشــنهاد هایی را خواهــم خوانــد کــه بــرای حفــظ ســالمت مالــی برنامــة مدیکــر در آینــده مطــرح 
ــا  ــا ت ــت شــما شــدید اســت ی ــا مخالف ــت ی ــف، موافق ــا مخال ــد ی ــن پیشــنهاد های موافقی ــک از ای ــا هری ــی ب ــد به طورکل ــاً بگویی شــده اند. لطف
 ،)932=N( انــدازه ای اســت؟« گزینه هــای سیاســتی بــه دو دســته تفکیــک و تقریبــاً از نیمــی از پاســخ دهندگان پرســیده شــدند. از گــروه نخســت
ــر«؛ »کاهــش  ــه مدیک ــتر ب ــای بیش ــه پرداخــت حق بیمه ه ــد ب ــالمندان کم درآم ــزام س ــد: »ال ــیده ش ــب پرس ــر به ترتی ــتی زی ــای سیاس گزینه ه
ــان به منظــور  ــران و کارفرمای ــای کارگ ــش حــق بیمه ه ــراد تحــت پوشــش مدیکــر«؛ »افزای ــان اف ــر و بیمارســتان در درم ــت دکت ــی باب پرداخت
ــرای  ــه 67 ســالگی ب ــای مدیکــر از 65 ب ــت مزای ــرای دریاف ــش تدریجــی ســن اســتحقاق ب ــه مدیکــر« و »افزای ــی برنام ــه تأمین مال کمــک ب
بازنشســتگان آینــده«. از گــروه دوم )N=935( گزینه هــای سیاســتی زیــر به ترتیــب پرســیده شــد: »الزامی کــردن پرداخــت از جیــب بیشــتر بابــت 
هزینه هــای مدیکــر از ســوي تمــام ســالمندان«، »کاهــش پرداخت هــای برنامــة مدیکــر بــرای ســازمان های حفــظ ســالمت و دیگــر بیمه گــران 
خصوصــی«، »کاهــش برخــی تخفیف هــای مالیاتــی و اســتفاده از ایــن پــول بــرای کمــک بــه حفــظ ســالمت مالــی برنامــه مدیکــر«، »کاســتن 
از مزایایــی دارویــی برنامــة مدیکــر به منظــور صرفه جویــی« و »تغییــر مدیکــر بــه برنامــه ای کــه تنهــا بــه ســالمندان کم درآمــد خدمــات بدهــد، 
به جــای اینکــه بــه تمامــی ســالمندان خدمــات بدهــد«. »حمایــت شــدید« و »حمایــت تقریبــی« بــرای ســاختن شــاخص کلــی حمایــت ترکیــب 
ــی مخالفــت ترکیــب شــدند. پاســخ ها شــامل گزینه هــای  ــرای ســاختن شــاخص کل ــز ب ــی« نی شــدند؛ »مخالفــت شــدید« و »مخالفــت تقریب

ــد. ــم« نبودن ــخ ده ــم پاس ــم« و »نمی خواه »نمی دان

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



بخش سوم:  مذاکرات ادامه دار پیرامون برنامه های بیمة اجتماعی  / 255

نتیجه گیری

ــه  ــا ب ــن برنامه ه ــد. ای ــکا می دانن ــق آمری ــیار موف ــی بس ــة اجتماع ــر را دو برنام ــی و مدیک ــن اجتماع تأمی
میلیون هــا آمریکایــی کمــک کرده انــد تــا از نظــر مالــی امنیــت بیشــتری در دوره ســالمندی داشــته باشــند و 
خدمــات درمانــی الزم را دریافــت کننــد )Page & Simons,2000(. تــا ســال های ســال سیاســت های مربــوط 
ــة  ــط ده ــال از اواس ــن ح ــا ای ــدند؛ ب ــف می ش ــاق« توصی ــت های وف ــه »سیاس ــه، به مثاب ــر دو برنام ــه ه ب
1990، سیاســت وفــاق بــا سیاســت عــدم وفــاق جایگزیــن شــد. ایــن مباحــث معمــواًل پرجنجــال و رام نشــدنی 
بوده انــد و طــی آن هــا، ادعاهــا و ضــد ادعاهایــی دربــارة میــزان تجربــة بحــران مالــی از ســوي ایــن برنامه هــا، 
ورشکســتگی تقریبــی آن هــا و اقدامــات الزم بــرای رســیدگی بــه ایــن مســائل مطــرح شــده اند. ایــن فصــل 
ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا عــدم وفــاق در ســطح نخبگانــی ســبب تضعیــف حمایــت عمومــی از 

برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر شــده اســت؟
دو محــور باورهــای عمومــی کــه بــرای مدتــي طوالنــی  حمایــت از برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر 
را تقویــت کرده انــد، این هــا هســتند: نخســت، بــاور بــه اهــداف ایــن برنامه هــا و تعهــد بــه آن هــا، و دوم، بــاور 
 .)Marttila, 2005; Cook & Barrett, 1992( بــه اینکــه ایــن برنامه هــا دارای قــدرت  مالــی مناســبی هســتند
بــا اســتفاده از داده هــای چندیــن پیمایــش باورهــای عمومــی در طــی زمــان ایــن مهــم را آزمودیــم کــه ایــن دو 
محــور تــا چــه حــد در مواجهــه بــا مباحــث دشــواِر گهــگاه درگرفتــه میــان سیاســت گذاران، گروه هــای ذی نفــع 

و مفســران سیاســی اســتوار باقــی مانده انــد. یافته هــا گویــا هســتند.
بــاور عمومــی بــه اهــداف ایــن برنامه هــا و تعهــد بــه آن هــا قــوی اســت. بیشــتر افــراد از میــزان مخارجــی 
ــش  ــان افزای ــز خواه ــادی نی ــداد زی ــد و تع ــت می کنن ــود، حمای ــا می ش ــن برنامه ه ــرف ای ــون ص ــه هم اکن ک
مصــارف هســتند. تنهــا درصــد بســیار کمــی- معمــواًل کمتــر از 10 درصــد- فکــر می کننــد مخــارج انجام شــده 
ــت از ســوی  ــن حمای ــن ای ــتند. همچنی ــان کاهــش آن هس ــاد اســت و خواه ــی زی ــا خیل ــن برنامه ه ــرای ای ب
گروه هایــی کــه معمــواًل آن هــا را متمایــز می دانیــم یکســان اســت. صرف نظــر از هویــِت حزبــی، ایدئولــوژی و 
ســن، الگــوی حمایــت از ایــن برنامه هــا بســیار مشــابه اســت: جمهوری خواهــان و دموکرات هــا، محافظــه کاران 
و لیبرال هــا، و جوانــان و ســالخوردگان در تعهــدات خــود بــه ایــن دو برنامــه متحــد هســتند؛ بنابرایــن بــه نظــر 

می رســد محــور نخســت از باورهــای عمومــی اســتوار باشــد.
محــور دوم باورهــای عمومــی ضعیف تــر اســت. بیشــتر آمریکایی هــا وضعیــت مالــی هــر دو برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی و مدیکــر را یــا در بحــران می بیننــد و یــا دارای معضــالت جــدی. تــا اینجــا می تــوان گفــت تضعیــف 
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محــور دوم، بــه هــر دلیــل بــه تضعیــف حمایــت از اهــداف ایــن برنامــه نینجامیــده اســت. بــدون شــک، یکــی از 
عوامــل مؤثــر ایــن اســت کــه افــراد ببیننــد نماینــدگان مجلــِس آن هــا، بــه شــیوه هایی مؤثــر و اندیشــمندانه از 

عهــده مشــکالت مالــی برنامه هــا برآینــد.
آیــا آمریکایی هــا مســیر واضحــی بــرای تقویت کــردن ایــن برنامه هــا در نظــر دارنــد؟ هنگامــی کــه در اواخــر 
دهــه 1990 پیشــنهاد های خصوصی ســازی تــازه مطــرح شــده بــود، حمایــت عمومــی از خصوصی ســازِی جزئــی 
برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــاال بــود، امــا بــا افزایــش آگاهــی عمومــی راجــع بــه بده-بســتان هایی کــه در اجــرای 
چنیــن اصالحاتــی نهفتــه بــود، ایــن حمایــت فروکــش کــرد. اگرچــه برخــی نخبــگان هنــوز تقاضــای اصالحاتــی 
را دارنــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی را خصوصــی خواهــد کــرد، تحلیل هــای مــا نشــان داد کــه بیشــتر افــراد 
چنیــن چیــزی را نمی پذیرنــد. در عــوض آن هــا از تغییــرات تدریجــی حمایــت می کننــد. درمــورد برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی بیشــتر آمریکایی هــا از افزایــش ســقف دســتمزد و کاهــش مزایــا بــرای ســالمندان ثروتمندتــر حمایــت 
ــی برنامــة مدیکــر  ــی به منظــور تقویــت مال ــد. بیشــتر آمریکایی هــا حامــی کاهــش تخفیف هــای مالیات می کنن
و حفــظ ســالمت مالــی آن در آینــده هســتند. هــر دو دســتة ایــن تغییــرات، به جــای اینکــه ســاختار برنامه هــا 
را اساســاً تغییــر دهنــد، تنظیــم مجــدد ابزارهــای سیاســتی موجــود را به دنبــال دارنــد؛ بنابرایــن اگرچــه نخبــگان 
سیاســی بــه بحــث دربــارة قوت هــا و ضعف هــای خصوصی ســازی و تجاری ســازی برنامه هــای تأمیــن 
ــن  ــود ای ــاختارهای موج ــه س ــا ب ــوم آمریکایی ه ــد عم ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــه می دهن ــر ادام ــی و مدیک اجتماع

برنامه هــا متعهــد باشــند و تغییــرات تدریجــی ایــن نظــام را ترجیــح دهنــد.
یافته هــای ایــن فصــل، چالشــی واقعــی را پیــش روي کســاني مي گــذارد کــه اســتدالل می کننــد حمایــت 
ــا عــدم وفــاق ســطح نخبگانــی کاهــش یافتــه باشــد.  عمومــی از ایــن برنامه هــا ممکــن اســت در مواجهــه ب
آشــکار اســت میــزان حمایــت عمومــی باالســت. همچنیــن یافته هــا بــه نگرانــی زیــاد مــردم دربــارة آینــدة مالــی 
ایــن دو برنامــه اشــاره دارنــد. بــرای رســیدگی بــه ایــن نگرانی هــای مالــی، مــردم بــا بعضــی از تغییــرات تدریجی 
ــد  ــاق سیاســی، بای ــی عــدم وف ــع وضعیــت کنون ــد. به منظــور رف ــا برخــی از آن هــا مخالفــت دارن موافقــت و ب

سیاســتمداران نــگاه دقیقــی بــه آراء عمومــی داشــته و متکــی بــر حمایــت آن هــا باشــند.

پرسش هایی برای بحث

ــخن  ــر س ــی و مدیک ــن اجتماع ــای تأمی ــت از برنامه ه ــی حمای ــور تاریخ ــکی از دو مح ــوک و زاپلوس 1. ک
ــتوارند؟ ــدر اس ــروزه چق ــتند و ام ــه هس ــا چ ــن محوره ــد. ای می گوین
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2. معمــواًل ادعــا می شــود کــه افــراد جــوان از برنامــة تأمیــن اجتماعــی حمایــت نمی کننــد؛ زیــرا بــاور ندارنــد 
ــای  ــورد باوره ــای نظرســنجی ها درم ــد. داده ه ــده باش ــدار مان ــا پای ــان بازنشســتگی آن ه ــه در زم ــن برنام ای

ــد؟ ــه می گوی ــوان چ ــای ج آمریکایی ه
 3. داده هــای نظرســنجی ها درمــورد الگوهــای باورهــای عمومــی دربــارة گزینه هــای خصوصی ســازی برنامــة 

تأمیــن اجتماعــی چــه می گویــد؟
ــوع  ــن اجتماعــی و مدیکــر چــه ن ــی برنامه هــای تأمی ــت مال ــه وضعی ــا به منظــور رســیدگی ب  4. آمریکایی ه

ــد؟ ــح می دهن ــی را ترجی تغییرات
 5. برخــی تغییــرات تاریخــی بــر آنچــه کــوک سیاســت عــدم وفــاق پیرامــون حمایــت از برنامه هــای بیمــة 

ــد؟ ــرات کدم ان ــن تغیی ــته اند، ای ــر گذاش ــد تأثی ــی می نام اجتماع
 6. در ســال 2005 هنگامــی کــه از رئیس جمهــور بــوش پرســیده شــد کــه آیــا داده هــای پرسشــنامه ها دربــاره 
ــش  ــخنان واکن ــن س ــا ای ــت، وی ب ــه اس ــکل آفرین یافت ــی را مش ــاب های خصوص ــت از حس ــش حمای کاه

نشــان داد:

 نظرســنجی ها؟ می دانیــد اگــر یــک رئیس جمهــور ســعی کنــد براســاس نظرســنجی ها حکومــت 
ــوان  ــم بت ــر نمی کن ــن فک ــی دود. م ــودش م ــال دم خ ــه دنب ــت ک ــگی اس ــون س ــد، همچ کن
ــکا  ــردم آمری ــم م ــر نمی کن ــت. فک ــنجی ها گرف ــة نظرس ــر پای ــتی ب ــالم و درس ــاي س تصمیم ه
ــرای  ــة نظرســنجی ها و مصاحبه هــای گــروه متمرکــز1 ب ــر پای ــد کــه ب رئیس جمهــوری را بخواهن

)Bush,April 28th, 2005( آن هــا تصمیم گیــری می کنــد

لطفاً به این نقل قول پاسخ دهید.

1. Focus Group
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13. بازیابی اعتماد به تأمین اجتماعی: تعهد ما به نسل های آینده

هری آر. مودی1

ــوده  ــراه ب ــده هم ــل های آین ــارة نس ــدی درب ــان کنندة ناامی ــِش پریش ــا افزای ــده ب ــوم پنداری آین ــی و ش بدبین
اســت )Rees, 2004(؛ بــرای نمونــه، امــروزه دوســوم افــراد 65 ســاله و باالتــر پیش بینــی می کننــد کــودکان 
در بزرگســالی فقیــر خواهنــد بــود )Pew, 2006(. ایــن ایســتار به شــکلي عجیــب، برعکــِس بــاور ســنتِی مــردم 
ــدی  ــا رون ــدی گســترده ب ــن ناامی ــده اســت. ای ــرای نســل های آین ــود زندگــی ب ــه پیشــرفت و بهب ــکا ب آمری
ــی  ــت )1988(؛ یعن ــده اس ــروعیت« نامی ــران مش ــوف آن را »بح ــاس فیلس ــه هابرم ــت ک ــده اس ــراه ش هم

ــا. ــس، ریاســت جمهوری و حرفه ه ــد مجل ــه مانن ــدة جامع ــای عم ــه نهاده ــاد ب ــدة اعتم فرســایش فزاین
ناامیــدی مشــابهی ایســتارهای عمومــی دربــارة برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی را تحــت تأثیــر قرار داده اســت. 
در اینجــا شــاهد تناقضــی هســتیم: از یــک  طــرف حمایــت فراوانــی از ایــن برنامه هــا وجــود دارد )مشــروعیت( 
ــان حامــی  ــژه امــروزه جوان ــداری ایــن برنامه هــا در حــال افــول اســت؛ به وی ــه پای و از طــرف دیگــر اعتمــاد ب
برنامــة تأمیــن اجتماعــی هســتند، امــا اعتمــادی بــه آینــدة آن ندارنــد. ایــن وضعیتــی اســت کــه یــک اســتاد 
 Estes et al.,( ــد ــد کن ــادگی آن را تأیی ــجویانش به س ــمی از دانش ــنجی غیررس ــا نظرس ــد ب ــگاه می توان دانش
2008(. شــمار نگران کننــده ای از دانشــجویان )از جملــه خــود مــن( شــک دارنــد کــه اصــاًل در آینــده مزایــای 
مناســبی از چنیــن برنامه هایــی دریافــت کننــد. مــا بــا مســائل تأمین مالــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی به یک بــاره 
ــن  ــت، ای ــرده اس ــار ک ــه اش اظه ــکا در بیانی ــتگان آمری ــن بازنشس ــه انجم ــور ک ــویم و همان ط ــرو نمی ش روب
مســائل می تواننــد بــا برداشــتن گام هــای نســبتاً کوچــک رفــع شــوند )AARP, 2006(. برداشــتن ایــن گام هــا 

مســتلزم شناســایی مســئله و میــل بــه ازخودگذشــتگی بــرای حــل آن اســت.
نیــاز بــه کنــش سیاســی و ازخودگذشــتگی پرســش ژرف تــری را  پیــش می کشــد: چگونــه می توانیــم ارادة 
سیاســی را بــرای تضمیــن آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی بســیج کنیــم؟ از یک ســو پیشــنهاد خصوصی ســازی 
ماننــد نالــة ناامیــدی و واپــس زدن بیمــة اجتماعــی اســت: »نظــام عمومــی درهم شکســته اســت؛ بنابرایــن بایــد 
ــه آن اصــرار  ــداران خصوصی ســازی به شــدت ب ــه سال هاســت طرف ــی اســت ک ــن پیغام ــرد«. ای ــذر ک از آن گ
 Kingson, Hirshorn, &( »ــل نســل ها ــد انتزاعــی »انســجام اجتماعــی« و »وابســتگی متقاب ــا تأیی ــد، ام دارن
Harootyan, 1987( بــرای رفــع ایــن بدبینــی کافــی نیســت. آنچــه نیــاز اســت اذعــان بــه ایــن امــر اســت کــه 

1. Harry R. Moody
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ــت مســتلزم تســهیم  ــراری عدال برنامه هــای بیمــة اجتماعــی بخشــی از یــک معاهــدة بین نســلی اســت و برق
ــن  ــای ای ــی از نمونه ه ــت )Howse, 2004(. یک ــنی اس ــای س ــان گروه ه ــازات در می ــا و امتی ــا و هزینه ه باره
عدالــت توزیعــِی بیــن  گروهــی، در اصالحیــه قانونــی برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1983 ایجــاد شــد کــه 
ــه   ــی  ک ــی داشــت. هنگام ــات را در پ ــا ثب ــن دهه ه ــرد، بلکــه همچنی ــع ک ــا را بازتوزی ــا و هزینه ه ــا باره نه تنه
مــا آنچــه را دیامونــد و اُرزاگ1 »ِدیــن میراثــی« در تأمیــن اجتماعــی می نامنــد بپذیریــم، می توانیــم در اصــالح 
ــم  ــی عمــل کنی ــده عقالن ــرای نســل های آین ــن برنامــه به منظــور پایدارکــردن آن ب درآمدهــا و هزینه هــای ای
ــون در حــال پایمال شــدن اســت، حرکــت  ــه اکن ــی ک ــق هدف )Diamond & Orszag, 2005(. به منظــور تحق
به ســوی برقــراری عدالــت بین نســلی ضــروری اســت؛ ایــن هــدف، تضمیــن بقــا و بازیابــی اعتمــاد عمومــی بــه 

آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی اســت.

اعتماد کم به برنامة تأمین اجتماعی

در ژانویــة 2005، انجمــن بازنشســتگان آمریــکا پیمایشــی ملــی را دربــارة برنامــة تأمیــن اجتماعی انجــام داد که 
جامعــة آمــاری آن هــزار شــخص 18 ســال بــه بــاال بودنــد. براســاس ایــن پیمایــش، بیشــتر پاســخ دهندگان 
)62 درصــد( دیدگاهــی مســاعد بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی داشــتند و دوســوم آن هــا، از حفــظ ایــن برنامــه در 
قالــب کنونــی آن حمایــت کردنــد )AARP, 2005(، امــا شــکاف آشــکاری بیــن »حمایــت« از ایــن برنامــه و 
»اعتمــاد« بــه آن وجــود داشــت. تنهــا 37 درصــد پاســخ دهندگان غیــر بازنشســته اعتمــاد داشــتند کــه »برنامــة 
تأمیــن اجتماعــی بــرای زمانــی کــه آن هــا بازنشســته شــوند پایــدار خواهــد مانــد«. شــکاف آشــکار دیگــری 
براســاس ســن پاســخ دهندگان وجــود داشــت: تنهــا 31 درصــِد آمریکایی هــای 18 تــا 39 ســاله بــاور داشــتند 
کــه ایــن برنامــه پایــدار خواهــد مانــد، درحالی کــه 82 درصــد افــراد 60 ســاله و باالتــر چنیــن بــاوری داشــتند.

ــر،  ــی و مدیک ــن اجتماع ــای تأمی ــارة برنامه ه ــی درب ــای عموم براســاس نتیجــة بررســی دیگــری از باوره
ــادی  ــات زی ــن-محور التف ــتحقاقی س ــای اس ــی پرداخت ه ــیوه های تأمین مال ــه ش ــبت ب ــردم نس ــی م به طورکل
ــال آگاه  ــه 67 س ــتگی از 65 ب ــادی بازنشس ــن ع ــش تدریجــی س ــراد از افزای ــتر اف ــه بیش ــرای نمون ــد. ب ندارن
نبودنــد و بســیاری از آن هــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه پیــش از اینکــه مشــمول قانــون جــاری شــوند بــه شــرایط 
اســتحقاق مزایــای کامــل خواهنــد رســید )Paladino & Helman, 2003(. به ویــژه بــه نظــر می رســد بســیاری 
از آمریکایی هــا بــا ایــدة معاهــدة بین نســلی آشــنایی ندارنــد؛ ایــده ای کــه بنیــان ایــن برنامه هاســت. حتــی بــه 

1. Diamond and Orszag
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نظــر می رســد کســانی کــه از ایــن ایــده تقدیــر می کننــد، دربــاره تعهــد بــه تــور ایمنــی بازنشســتگی در آینــده 
.)Shaw & Mysiewicz, 2004( ترکیبــی از حــس »انــکار و هــراس« دارنــد

ایــن کمبــود اعتمــاد کــه در میــان جوانــان در حــال گســترش اســت، نشــانه ای شــوم بــرای آینــده محســوب 
مي شــود. پیــش از اینکــه کمپیــن جــورج دبلیــو بــوش در ســال 2005 در طرفــداری از حســاب های خصوصــی 
شــکل بگیــرد، ســطح اعتمــاد بــه ایــن برنامه هــا پاییــن بــود، امــا احتمــااًل ایــن پیــام بــه مــردم آمریــکا کــه 
ــا ســرمایه گذاری  ــد ب ــق ایجــاد حســاب های خصوصــی جدی ــا از طری ــی ورشکســته اســت و تنه نظــام عموم
ــود  ــی وج ــد. دلیل ــاد ش ــن اعتم ــتر ای ــش بیش ــب کاه ــد، موج ــات« یاب ــد »نج ــا می توان ــی از حق بیمه ه بخش
نــدارد کــه تــا ســال 2005 اعتمــاد عمومــی بــه آینــدة برنامــة تأمیــن اجتماعــی بهبــود یافتــه باشــد. امــروزه مــا 
بــا ماحصــل ســال ها حملــه و تردیــد بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی روبــه رو هســتیم. نانســی آلتمــن ایــن موضــوع 

را به طــور خالصــه چنیــن بیــان کــرده اســت:

ــدارد  ــود ن ــی وج ــد، دلیل ــه می دهن ــه ادام ــن برنام ــت از ای ــه حمای ــکا ب ــردم آمری ــه م مادامی ک
بپنداریــم ایــن برنامــه نتوانــد بــه فرزنــدان مــا، نوه هــا و نتیجه هــای مــا مزایــا ارائــه کنــد، حمایــت 
ــژه  ــور هســتم؛ به وی ــن رئیس جمه ــن نگــران کمپی ــن ســبب م ــه همی ــی اســت. ب ــی حیات عموم
نگــران اینکــه دارد اعتمــاد بــه ایــن برنامــه را در میــان جوانــان تضعیــف می کنــد. اگــر از اعتمــاد 
بــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی دســت برداریــم، خواهیــم خواســت کــه پــول خــود را جــای دیگــری 
.)Altman, 2005( ــد ــاد می کنن ــر را ایج ــِی ویرانگ ــر گلوله برف ــر اث ــن ام ــم و ای ــرمایه گذاری کنی س

مهم تریــن ســازمان آمریکایــی حامــی ســالمندان، انجمــن بازنشســتگان آمریــکا، مدت هاســت از ایــن مســئله 
آگاه شــده اســت؛ به ویــژه از مســئلة تأثیــر گســتردة کاهــش اعتمــاد جوانــان بــه برنامــه و »اثــر گلولــه برفــی 
ویرانگــر« ایــن امــر. بــرای نمونــه کمپیــن انجمــن بازنشســتگاِن آمریــکا بــا عنــوان »چنددســتگی بــه شکســت 
می انجامــد« کــه در ســال 2007 راه انــدازی شــد، از مقامــات رســمی درخواســت کــرد بــرای ارتقــای امنیــت مالِی 
ــن آشــکارا مطالبه گــر آن اســت کــه سیاســت گذاران  ــن کمپی ــد. ای چرخــة زندگــی اقدامــي قاطــع انجــام دهن
ــن  ــد. به طــور خالصــه بزرگ تری ــده« بپرهیزن ــالمندان آین ــر س ــش فشــار ب ــد از »افزای ــا بای در ایجــاد راه حل ه
ســازمان البی گــر آمریــکا کــه حامــی منافــع ســالمندان اســت، موضــوع »عدالــت بین نســلی« را وارد شــدیدترین 

کمپیــن البی گــری کــرد کــه تاکنــون در تاریــخ آمریــکا پدیــد آمــده اســت.
بــه نظــر می رســد واکنــش انجمــن بازنشســتگان آمریــکا، بــا مواضــع دیگــر سالمندی شناســان و حامیــان 
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ســالمندان متفــاوت باشــد. از دهــة 1980 ایــن بــاور عمومــی وجــود داشــته اســت کــه نگرانــی دربــارة برابــری 
ــه مشــروعیت پرداخت هــای اســتحقاقی ســن-محور و  ــرای نابــودی اعتمــاد عمومــی ب ــزاری ب نســلی فقــط اب
ــری نســلی«  ــرای براب ــد »آمریکایی هــا ب ــی مانن ــی کــه گروه های بیمــة اجتماعــی اســت. دو دهــة پیــش، زمان
بــر طبــل ایــن مســئله می کوبیدنــد، شــاید چنیــن واکنش هــای کامــاًل دفاعــی قابــل درک بودنــد، امــا امــروزه 
ــاری  ــا چشــم انداز ب ــه م ــی  ک ــژه هنگام ــر می شــوند؛ به وی ــت بین نســلی اجتناب ناپذی ــه عدال ــوط ب مســائل مرب
 .)Moody, 2008( ــم ــد در نظــر می گیری ــده تحمیــل می کن ــر نســل های آین را کــه اقدامــات زیســت محیطی ب
مدافعــان برنامــة تأمیــن اجتماعــی کــه از نظــر سیاســی پیشــرو محســوب می شــوند، بایــد بپذیرنــد هنگامــی  کــه 
ــت بین نســلی  ــر مســئلة عدال ــه ناگزی ــم، ب ــا می کنی ــای ســنی جابه ج ــان گروه ه ــع قابل توجهــی را می ــا مناب م

ــد. ــش می آی پی
پیتــر دیامونــد و پیتــر اورزاگ )2005(، برخــالف برخــی طرفــداران تأمیــن اجتماعــی، از اذعــان بــه مســئلة 
عدالــت بیــن گروه هــای مســتحق مزایــای تأمیــن اجتماعــی هراســی ندارنــد. آن هــا مســئله عدالــت بین نســلی 
را در ســاختار تــوازن درآمد-هزینــة نظــام جــاری آشــکارا می پذیرنــد. آنــان پیشــنهادهای خصوصی ســازی را رد 
می کننــد و اصطــالح »ِدیــِن میراثــی« را می پذیرنــد. مفهــوم دیــن میراثــی بــه ایــن معناســت کــه بــرای بــه 
راه انداختــِن ایــن نظــام، بــه ناگزیــر بایــد نخســتین گروهــی کــه مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی را دریافــت 
می کننــد، درآمــد بــادآورده ای کســب کننــد. ایــن واقعیــت پایــدار اســت؛ زیــرا برنامــة تأمیــن اجتماعــی به مثابــه 
ــرایط  ــتند در ش ــه می توانس ــش از آنچ ــه را بی ــای اولی ــه گروه ه ــد ک ــل می کن ــه عم ــام درآمد-هزین ــک نظ ی
برابــری بیــن گروهــی مطالبــه کننــد ثروتمنــد می کنــد. به طــور خالصــه بعضــی از گروه هــا بهتــر از دیگــران 
خدمــات می گیرنــد، امــا از نظــر دیامونــد و اورزاگ، چنیــن »نابرابــری« بدیــن معنــی نیســت کــه مــا بایــد ایــن 
نظــام را خصوصــی کنیــم؛ زیــرا خصوصی ســازی مســائل بیشــتری را درمــورد برابــری و کفایــت بــه بــار مــی آورد.

تاریخچة تالش های اخیر برای اصالح بیمة اجتماعی

از دغدغــة عدالــت بین نســلی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی می تــوان درس هایــی آموخــت. نگرانــی دربــارة 
ــز  ــزرِگ اســتحقاقِی ســن-محور متمرک ــة ب ــر دو برنام ــت در ایاالت متحــده بیشــتر ب ــدة ســالمندی جمعی آین
ــازی  ــرای خصوصی س ــال 2005 ب ــوش در س ــور ب ــن رئیس جمه ــر. کمپی ــی و مدیک ــن اجتماع ــت: تأمی اس
تأمیــن اجتماعــی، تنهــا ایــن نگرانــی را تشــدید کــرد کــه آیــا ایــن برنامه هــا بــرای نســل های آینــده پایــدار 
خواهنــد مانــد؟ آیــا برنامه هــای اســتحقاقی ســن-محور آن قــدر مقاومــت خواهنــد کــرد کــه امنیــت درآمــدی و 
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ســالمتی بــرای نســل های آینــده فراهــم کننــد؟ هنگامــی  کــه بــه تاریخچــة اصــالح برنامه هــای اســتحقاقی 
ــا یــک  ــداوم کــه ب ــم؛ شکســت های م ــدی آشــفته را می بینی ــم، رون ــا 2005 می نگری ســن-محور از 1983 ت
مــورد موفقیــت متوقــف  شــده اســت. اصــالح برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1983 موفقیتــي بــزرگ بــود. 
قانــون نوســازی مدیکــر در ســال 2003 نتایــج مختلفــی در بــر داشــت؛ مزایــای دارویــی را به شــدت گســترش 
داد، امــا برخــی عناصــر خصوصی ســازی را وارد کــرد کــه پیامدهــای گســتردة آن هنــوز نامعلــوم اســت. در ایــن 
ــن برنامه هــا صــورت گرفــت، درس عبرت هایــی  ــرای اصــالح ای دوره کــه در آن بیــش از دو دهــه تــالش ب
ــی در  ــری اساس ــلی، عنص ــت بین نس ــون عدال ــه مضم ــر ک ــن نظ ــژه از ای ــود دارد؛ به وی ــل وج ــور تأم درخ

موفقیــت یــا شکســت اصــالح برنامه هــا بــوده اســت.
تنهــا موفقیــت بــزرگ در ایــن دوره، نخســتین تــالش اصالحــی بــود کــه طــی آن مــادة اصالحــی برنامــة 
تأمیــن اجتماعــی در ســال 1983 دربــارة تــوان پرداخــت بدهــی ایــن برنامــه تصویــب شــد. ایــن مــاده، تنهــا 
نــوآوری سیاســی بــود کــه هــدف آشــکار آن عدالــت بین نســلی بلندمــدت بــود؛ یعنــی تخصیــص عادالنــة مزایــا 
و بــاِر مالــی بــر دوش گروه هــای ســنی مختلــف. ایــن اصــالح تنهــا اقدامــی بــود کــه به وضــوح موفقیت آمیــز 
بــود؛ بدیــن معنــا کــه بــه یــک سیاســت عمومــی پذیرفته شــده بــدل شــد و دســت کم در میــان قوانیــن گذشــته 

.)Light, 1985; Light, 1994( ــه شــناخته شــد به عنــوان یــک کار ماهران
ــن  ــامل ای ــا ش ــن تالش ه ــت؟ ای ــوان گف ــه می ت ــن دوره چ ــی در ای ــای اصالح ــایر تالش ه ــورد س در م
ــالح  ــال Himmelfarb, 1995( 1988(، اص ــر در س ــز مدیک ــوادث فاجعه آمی ــش ح ــون پوش ــد: قان ــوارد بودن م
Medi-( 2003 قانــون نوســازی مدیکــر در ســال ،)Skocpol, 1996( 1994  خدمــات درمانــی کلینتــون در ســال

ــی در ســال  ــن اجتماع ــة تأمی ــی حســاب های خصوصــی در برنام ــرای معرف ــوش ب ــن ب care Part D( و کمپی

2005. تمــام ایــن مــوارد به جــز قانــون مدیکــر 2003 آشــکارا شکســت خوردنــد و هنــوز مشــخص نیســت کــه 
ایــن اصــالح مدیکــر، کــه پوشــش نســخه های دارویــی را بــرای مزایابگیــران ایجــاد کــرد، یــک موفقیــت بــوده 
باشــد. نکتــة مهــم دیگــر دربــارة قانــون ســال 2003 به کارگیــری عناصــر خصوصی ســازی درون ایــن برنامــه 
ــه  ــی ک ــل هزینه های ــر- به دلی ــش D مدیک ــداری بخ ــارة پای ــه کاران، درب ــم محافظ ــا و ه ــم لیبرال ه ــود. ه ب
قانــون ســال 2003 بــا خــود بــه همــراه داشــت -نگرانی هــای جــدی داشــتند؛ از ایــن رو بــه نظــر می رســد انــواع 
اصالحــات آســیب زا، ماننــد اصالحاتــی کــه بــه کنتــرل هزینه هــا مربوط انــد، در ســال های آتــی ممکــن باشــد.

چــرا اغلــب ایــن اقدام هــا شکســت خوردنــد؟ سیاســت حزبــی یکــی از عوامــل شکســت ایــن اقدام هاســت 
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ــب و  ــود تصوی ــا ب ــار دموکرات ه ــه در اختی ــال 1983 را مجلســی ک ــات س ــتان نیســت. اصالح ــام داس ــا تم ام
ــتاوردی  ــد. حاصــل آن دس ــون درآم ــه شــکل قان ــرد و ب ــد ک ــگان تأیی ــد ری ــواه رانل ــور جمهوری خ رئیس جمه
دوحزبــی بــود: قانــون پوشــش اتفاقــات فاجعه آمیــز مدیکــر در ســال 1988، بــا حمایــت کامــل هــر دو حــزب 
تصویــب شــد و کل قانــون نوســازی مدیکــر در ســال 2003 از ســوي مجلســی کــه در اختیــار جمهوری خواهــان 
ــات  ــند. اصالح ــی آن باش ــا حام ــته ی ــه داش ــا در آن مداخل ــه دموکرات ه ــدون اینک ــد؛ ب ــب ش ــود تصوی ب
ــد و نتوانســت حمایــت  ــود کــه دموکرات هــا انجــام دادن مراقبت هــای درمانــی کلینتــون نیــز تالشــی حزبــی ب
دوحزبــی بــه دســت آورد. پیشــگامان اداری ایــن اقدامــات دســت کم در ابتــدای کار بــه دنبــال دورزدن مجلــس 
ــرای حســاب های خصوصــی  ــوش ب ــو ب ــورج دبلی ــن ج ــت کمپی ــق نشــدند. درنهای ــرانجام موف ــا س ــد، ام بودن

ــت دموکرات هــا را کســب نکــرد و باالخــره نیمــه کاره رهــا شــد. حمای
ایــن پنــج اقــدام بــرای اصــالح برنامه هــای اســتحقاقی ســن-محور در دوره ای رخ داد کــه نگرانــی دربــارة 
عدالــت بین نســلی، اگــر نــه در میــان عمــوم مــردم، در میــان نخبــگان سیاســی رواج می یافــت. در طــول دهــة 
ــد  ــر نبای ــه دیگ ــناختند ک ــی بازش ــه گروه ــالمندان را به مثاب ــدک س ــگان اندک ان ــت گذاران و نخب 1980 سیاس
تمامــی آن هــا را به طورکلــی »فقــرای مســتحق« دانســت؛ حتــی اگــر عمــوم مــردم هنــوز چنیــن می پنداشــتند. 
واقعیــت ایــن بــود کــه تــا دهــة 1980، نــرخ فقــر ســالمندان آمریــکا شــروع بــه کاهــش فراوانــی کــرده بــود و 

دیگــر نمی شــد سیاســت ســالمندی را کامــاًل بــر »تبعیــض ســنی ترحم آمیــز« مبتنــی کــرد.
از نظــر حامیــان ســالمندان کاهــش فقــر ســالمندان رونــد نزولــی داشــت. اگــر معیــار نیازمنــدی بــود، دیگــر 
ممکــن نبــود برنامه هــای اســتحقاقی ســن-محور را براســاس عدالــت توزیعــی توجیــه کــرد. اگــر دیگــر نتــوان 
ســالمندان را به مثابــه یــک گــروه، همچــون گروهــی نیازمنــد توصیــف کــرد، دیگــر چــرا بایــد از صــرف پــول 
ــن اجتماعــی و  ــد تأمی ــة اجتماعــی مانن ــن حــال، برنامه هــای بیم ــا ای ــم؟ ب ــت کنی ــا حمای ــرای آن ه بیشــتر ب
ــر هســتند ایجــاد نشــده اند. در عــوض بیمــة  ــن کســانی کــه نیازمندت ــای هدف گرفت ــر مبن ــچ گاه ب مدیکــر هی
ــکار  ــن آش ــا هدف گرفت ــع ی ــون وس ــه آزم ــدون هیچ گون ــن-محور ب ــتحقاقی س ــة اس ــک برنام ــی،  ی اجتماع
نیازمنــدان بــود. قطعــاً در ایجــاد برنامــة تأمیــن اجتماعــی از عناصــِر مترقــی اســتفاده شــده بــود، به جــز ســازوکار 
بازتوزیعــِی ایــن برنامــه کــه مبهــم بــود و بــا افزایــش میــزان برابــری آن متــوازن شــد. بــر ایــن اســاس، کســانی 
ــوازن  ــن ت ــد. ای ــت می کنن ــام دریاف ــن نظ ــای بیشــتری از ای ــد، مزای ــة بیشــتری پرداخــت کرده ان ــه حق بیم ک
میــان کفایــت و برابــری، عاملــی حیاتــی در موفقیــت سیاســی برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــود. ایــن تــوازن ایــن 
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تضمیــن را ایجــاد می کنــد کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر قربانــی سیاســت های خشــنی نشــوند کــه 
ممکــن اســت بــه برنامه هــای مبتنــی بــر آزمــون وســع آســیب جــدی برســانند. ایــن خصوصیــت فراگیربــودن 

قطعــاً عاملــي مهــم در موفقیــت سیاســی بلندمــدت برنامه هــای اســتحقاقی ســن-محور بــوده اســت.

درس هایی از موفقیت اصالحات سال 1983

ــده  ــا را در آین ــد م ــه بتوان ــت ک ــی گرف ــت درس عبرت های ــته، الزم اس ــة گذش ــار ده ــه چه ــی ب ــا نگاه ب
راهنمایــی کنــد. تالش هــا بــرای اصــالح برنامه هــای اســتحقاقی در ایاالت متحــده بــه موفقیــت چشــمگیری 
دســت پیــدا نکــرد، به جــز اصــالح برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1983. ایــن تاریخچــه نشــان می دهــد 
ــل  ــن راه ح ــه یافت ــور ب ــی را مجب ــت مل ــدی دول ــته های کلی ــت رس ــوع می توانس ــه ای قریب الوق ــا فاجع تنه
ــت درس  ــن واقعی ــران آن. ای ــرای جب ــر ب ــة ناگزی ــرف هزین ــا و ص ــن برنامه ه ــتگی ای ــر ورشکس ــد: خط کن
ــوان گرفــت: یعنــی پیــش از رســیدن  ــا هشــیارکننده ای اســت کــه از تاریــخ معاصــر می ت عبــرت غمنــاک ی
بــه دقیقــة نــود، دســت زدن بــه انتخاب هــای ســخت دشــوار اســت. از ســوی دیگــر، هنگامــی  کــه بپذیریــم 
عدالــت توزیعــی در خطــر اســت، ایــن تجربــه ایــن امیــد را ایجــاد می کنــد کــه رســیدگی بــه نیازهــای متضــاد 
گروه هــای مختلــف تاریخــی امکان پذیــر اســت. می شــد از طریــق برقــراری تــوازن میــان نیازهــای متضــاد، 
بــه شــیوه ای نظــام تأمیــن اجتماعــی را اصــالح کــرد کــه منجــر بــه ایجــاد مــازاد و مبنایــی پایــدار بــرای یــک 

نســل یــا بیشــتر شــود. ایــن دســتاورد اندکــی نبــود.
ــا  ــر شــد، ت ــی کــه وخیم ت ــی قــرار گرفــت؛ بحران در ســال 1982، برنامــة تأمیــن اجتماعــی در بحــران مال
جایــی کــه مدیــران پــس از چنــد مــاه هشــدار دادنــد ایــن نظــام دیگــر قــادر بــه پرداخــت مزایــا نخواهــد بــود. 
در اواخــر دهــة 70، رئیس جمهــور کارتــر قانونــی را امضــا کــرد کــه نویــد مــی داد برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای 
یــک نســل ثبــات یابــد، امــا ثابــت شــد کــه ایــن وعــده ای پــوچ اســت. نوســانات اقتصــادی اواخــر دهــة 70 و 
اوایــل دهــة 80 درآمدهــای الزم بــرای پایــداری ایــن برنامــه را از میــان بــرد. تــا ســال 1982 برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی دوبــاره بــه ورشکســتگی نزدیــک شــد. قانون گــذاران درنهایــت بــرای مقابلــه بــا ایــن ورشکســتگی 
بــا طرحــی بــرای بازگردانــدن تــوان مالــی برنامــه موافقــت کردنــد؛ طرحــی کــه بــا ســازش طرفیــن ممکــن 
شــد. یــک کمیســیون دوحزبــی در مواجهــه بــا فاجعــة قریب الوقــوِع ورشکســتگی ایــن برنامــه، راه حل هایــی را 
بــرای تأمین مالــی برنامــه ارائــه داد؛ شــامل کاهــش مزایــا، افزایــش مالیــات و اصالحــات دیگــری کــه تضمیــن 
می کــرد برنامــه در دهه هــای پیــش رو تــوان مالــی پرداخــت دیونــش را داشــته باشــد. ایــن اصالحــات قانونــی 
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درنهایــت بــا امضــای رئیس جمهــور ریــگان در ســال 1983 بــه شــکل قانــون درآمــد.
بحــران برنامــة تأمیــن اجتماعــی در دهــة 80، بزنگاهــی بــود کــه اندیشــه های عدالــت بین نســلی را تغییــر داد. 
اصالحــات ایــن برنامــه در ســال 1983، به درســتی یــک »کار ماهرانــه« نامیــده شــد کــه دســتاورد همــکاری دوحزبی 
بــود، امــا درســت ماننــد اواخــر دهــة 70، باورهــای عمومــی همچنان نســبت بــه آینــدة برنامة تأمیــن اجتماعــی ناامید 
و منفی نگــر بــود. در پیمایشــي ملــی کــه در ســال 1985 انجــام شــد، تنهــا 35 درصــد افــراد بــه آینــدة برنامــة تأمیــن 
اجتماعــی اعتمــاد داشــتند و 60 درصــد اظهــار ناامیــدی کردنــد؛ کمابیــش مشــابه بــا نســبت های تأســف آوری کــه در 
ســال 1978 بــه دســت آمــد. در ســال 1987 حامیــان بیمــة اجتماعــی در واکنــش بــه کمبــود آگاهی عمومــی و کمبود 
اعتمــاد مــردم، آکادمــی ملــی بیمــة اجتماعــی را به طــور غیرحزبــی تشــکیل دادنــد کــه هــدف آن تقویــت آگاهــی 

عمومــی و تقدیــر از دســتاوردهای برجســتة برنامه هــای بیمــة اجتماعــی در آمریکاســت.
بحــران مالــي تأمیــن اجتماعــی، توجه هــا را بــه مســئلة عدالــت بین نســلی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی 
معطــوف کــرد. در سراســر دهــه 80، منتقــدان اصــرار داشــتند کــه برنامــة تأمیــن اجتماعــی درمــورد گروه هــای 
ســنی مختلــف غیرمنصفانــه عمــل می کنــد. آن هــا هشــدار می دادنــد ایــن برنامــه ناپایــدار اســت و درنهایــت 
بــه کاله بــرداری از نســل های آینــده ختــم می شــود. اســتدالل می شــد ایــن نظــام غیرمنصفانــه اســت؛ چــون 
جوانــان هیــچ گاه آنچــه را بــه برنامــه می پردازنــد بــاز نخواهنــد یافــت. مباحثــی کــه بــا هــدف انحــالِل کلــی 
ــه  ــور ک ــه داشــت، همان ط ــت نســلی تکی ــئلة عدال ــر مس ــود، ب ــاده ب ــه راه افت ــی ب ــام بازنشســتگی عموم نظ
طرفــداران خصوصی ســازی بدیــن امــر اصــرار داشــتند. ایــن مباحــث هیــچ گاه پذیــرش عمومــی کســب نکردنــد، 
امــا منتقــدان نکتــه مهمــی را مطــرح کردنــد: برنامــة تأمیــن اجتماعــی بــرای گروه هــای ســنی مختلــف، مزایــای 
ــن  ــا بدی ــر اســت، ام ــت  انکارناپذی ــن واقعی ــد. ای ــری ایجــاد می کن ــی نابراب ــار مال ــد و ب ــه می ده ــری ارائ نابراب
ــدود  ــه مع ــن برنام ــه در ای ــن معناســت ک ــا بدی ــن تنه ــه اســت. ای ــن نظــام غیرمنصفان ــه ای ــی نیســت ک معن

ــد رســیدگی  هســتند. ــی وجــود دارد و نیازمن نابرابری های

تحلیل اخالقی اصالحات »ضد بازتوزیعی« سال 1983

ــلب  ــا س ــی از گروه ه ــا را از برخ ــکار مزای ــور آش ــه به ط ــتند ک ــی هس ــی آن های ــد بازتوزیع ــت های ض سیاس
ــت.  ــال 1983 اس ــی در س ــن اجتماع ــة تأمی ــالح برنام ــت ها، اص ــوع سیاس ــن ن ــرای ای ــی ب ــد. مثال می کنن
ــاي  ــن تصمیم ه ــلی و همچنی ــت بین نس ــرای عدال ــا ب ــکاِر تقاضاه ــرِش آش ــا پذی ــا ب ــات تنه ــن اصالح ای
»ضدبازتوزیعــِی« دشــوار بــا هــدف پایــداری بلندمــدت ایــن برنامــه ممکــن شــد. ایــن اصالحــات کــه درنهایت 
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مــورد تأییــد قــرار گرفــت، تســهیم بــار مالــی میــان گروه هــای مزایابگیــر حــال و آینــده و همچنیــن ایجــاد 
توازنــی میــان مالیات هــای افزایــش یافتــه و مزایــای کاهــش یافتــه را الزامــی کــرد. مزایابگیــران ملــزم شــدند 
ــزم شــدند  ــد؛ درحالی کــه مزایابگیــران آینــده مل ــا کاهــش یاب ــد کمک هزینــة معــاش متوقــف شــود ی بپذیرن
بپذیرنــد در نخســتین دهــة قــرن بیســت و یکــم، ســن اســتحقاق دریافــت مزایــا به تدریــج از 66 ســال بــه 67 
ســال افزایــش یابــد. جــدول 13-1 خالصــه ای از ســاختار ضدبازتوزیعــی را ارائــه کــرده اســت کــه در آن بــار 

ــود. ــه گروه هــای مختلــف تخصیــص داده شــده ب ــی ب مال
در ایــن بحــث، به منظــور ســادگی، ایــن ســه گــروه ســنی را گــروه  A )1920-1900: نســل بــزرگ1(، گــروه 
ــم. هــدف  ــی( می نامی ــروه C )1960-1940: پیشــگامان نســل بیش زای ــوش( و گ B )1940-1920: نســل خام
مــا در اینجــا ایــن نیســت کــه اســتفاده از تحلیــل گروه هــای ســنی را به مثابــه یــک رویکــرد تبیینــی نقــد یــا 
توجیــه کنیــم، بلکــه می خواهیــم یــک مرزبنــدی انجــام دهیــم تــا تأثیــرات ضــد بازتوزیعــی تغییــر سیاســت ها 

بــر نســل های مختلــف را نشــان دهیــم.
بــا توجــه بــه جــدول 13-1، اصالحــات برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1983 بــا به کارگیــری دو راهبــرد، 
ثبــات مالــی بلندمــدت را بــه ایــن نظــام بازگردانــد: کاهــش مزایــا و افزایــش مالیات هــا. امــا اقدامــات مختلــف، 
تأثیــرات متفاوتــی بــر ایــن ســه گــروه  ســنی گذاشــت. در ســال 1983 گــروه A در حــال دریافــت مزایــای تأمیــن 
ــا میانگیــن ســن 73(. مزایــای آن هــا به طــور مســتقیم کاهــش نیافــت، بلکــه تعدیــل مزایــا  اجتماعــی بــود )ب
براســاس هزینــة معــاش )COLA( آن هــا شــش مــاه بــه تأخیــر افتــاد؛ رخــدادی کــه نســبتاً رنــج آور، امــا نــه 
ــارد دالر را در  ــع حــدود 40 میلی ــة معــاش، درواق ــر انداختــن کمک هزین ــه تأخی ــن حــال ب ــا ای ــود. ب ویرانگــر ب
ایــن دوره صرفه جویــی کــرد کــه بــرای بازگردانــدن پایــداری برنامــة تأمیــن اجتماعــی ضــروری بــود؛ بنابرایــن 
ایــن گام به ظاهــر کوچــک، پیامدهــای عظیمــی داشــت. از مزایــای تأمیــن اجتماعــی گــروه A کــه بیشــتر از 
آســتانة درآمــدی معینــی بــود، مالیــات گرفتــه شــد. تأثیــر ایــن امــر انــدک بــود؛ زیــرا تنهــا درصــد کوچکــی از 
مزایابگیــران مشــمول آن شــدند. در هیچ کــدام از مــوارد، خبــری از آزمــون وســع )ماننــد مدیکیــد( نبــود، بلکــه 
به جــای آن از »آزمــون ثــروت«2 اســتفاده شــد )بــرای نمونــه کاهــش تدریجــی آســتانه هایی بــرای معافیــت از 
مالیــات IRA(. گروه هــای B و C، فشــار مالیــات بــر مزایــا را نیــز متحمــل شــدند، امــا چــون آســتانة درآمــدی 
براســاس تــورم تعدیــل نشــده بــود، به تدریــج مزایابگیــران بیشــتر و بیشــتری مشــمول مالیــات بــر مزایــا شــدند.

G.I. Generation .1: نسلی که در طول رکود بزرگ در ایاالت متحده پرورش یافت و با جنگ جهانی دوم مواجه شد )مترجمان(.
2. Affluence Test
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a1983 جدول 13-1. تأثیرات ضدبازتوزیعی اصالحات برنامة تأمین اجتماعی در سال

افزایش مالیاتکاهش مزایا
افزایش مالیات بر حقوق و دستمزدمالیات بر مزایاافزایش سن استحقاقتعویق کمک هزینة معاش

1900-19201900-1920
1920-19401940-1920

1940-19601940-19601960-1940

a. تأثیر بر سه گروه 1920-1900، 1940-1920 و 1940-1960

تغییــر بــزرگ دیگــر، افزایــش ســن اســتحقاق بــرای دریافــت کامــل مزایــای برنامــة تأمیــن اجتماعــی از 65 
ــر پــس از دهــة 1990، به صــورت تدریجــی انجــام شــد؛ به طوری کــه روی هــم  ــن تغیی ــود. ای ــه 67 ســال ب ب
رفتــه ایــن کاهــش تأثیــری بــر گــروهB  نداشــته باشــد و گــروهC  را متأثــر ســازد. در اینجــا نیــز افزایــش ســن 

اســتحقاق، پــس از دهه هــا برنامه ریــزی، بــه شــیوه ای رخ داد کــه ناگهانــی نباشــد.
شــاید مهم تریــن تغییــری کــه در ســال 1983 رخ داد، افزایــش مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد برنامــة بیمــة 
ازکارافتــادگان، بازمانــدگان و ســالمندان )OASDI( از 10.4 درصــد )مجمــوع کارگــر و کارفرمــا( بــه میــزان کنونــی 
آن یعنــی 12.4 درصــد بــود کــه موجــب تزریــق درآمدهــای عظیمــی بــه ایــن نظــام شــد. هــدف ایجــاد نظــام بیمة 
اجتماعــی کامــاًل مبتنــی بــر اندوختــه نبــود، بلکــه هــدف ایجــاد ذخیــرة مالــی مناســبی بــرای ایــن صنــدوق امانــی 
در طــول دوره ای بــود کــه نســل بیش زایــی در ســال های اوج دریافــت مزایــای خــود بودنــد. افزایــش مالیــات بــر 
حقــوق و دســتمزد پــس از ســال 1983، گــروه B )بــا میانگیــن ســن 53( را تحــت تأثیــر قــرار داد، امــا تنهــا بــرای 
یــک دهــه یــا اندکــی بیشــتر، پیــش از آنکــه آن هــا دریافــت مزایــا را آغــاز کننــد. گــروه C )اعضــای میان ســال 

نســِل بیش زایــی بــا میانگیــن ســنی 33 در ســال 1983(، بیشــترین ســهم از ایــن بــار مالــی را متحمــل شــد.
نکتــه بســیار قابل توجــه ایــن اســت کــه طــی اصالحــات ســال 1983، ایــن ســه گروه-مزایابگیــران کنونــی 
)گــروهC( کارگــران کنونــی )گروه هــای B و C( - متحمــل بــار مالــی متفاوتــی شــدند و ایــن بــار مالــی الزامــًا 
»برابــر« نبــود، امــا در نظــر گرفتــن شــرایط متغیــری کــه بــر گروه هــای ســنی متفــاوت تأثیــر می گــذارد، بــه 
ناگزیــر بــرای یــک اســتاندارد مبتنــی بــر عدالــت توزیعــی دشواراســت. بــرای نمونــه نســل بــزرگ )G.I( متحمل 
ــراد  ــگ اف ــس از جن ــادی پ ــق اقتص ــران دورة رون ــه مزایابگی ــدند؛ درحالی ک ــی دوم ش ــگ جهان ــی جن ــار مال ب
ــع  ــد رف ــچ گاه نبای ــی، هی ــوان اســتدالل کــرد هــدف سیاســت عموم ــد. می ت ــی بودن میان ســال نســل بیش زای
ــی  ــدف منطق ــوض ه ــد. در ع ــف تاریخــی باش ــرایط مختل ــده در ش ــای« ایجــاد ش ــواع »بی عدالتی ه ــام ان تم
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ــار مالــی مشــابه میــان گروه هــای  ایــن سیاســت ایجــاد »عدالــت نســبی« اســت. در اینجــا منظــور تســهیم ب
مختلــف طــی زمــان اســت. اصالحــات برنامــة تأمیــن اجتماعــی در ســال 1983 می توانــد الگــوی ارزشــمندی 
ــار مالــی تسهیم شــده، عدالــت نســبی و راه حل هــای تدریجــی کــه پایــداری  ــرای اصالحــات آینــده باشــد؛ ب ب

ــد. ــش می دهن ــن نظــام را افزای ای

تعهد به نسل های آینده

هابرمــاس )1988( در بحــث خــود دربــارة بحــران مشــروعیت اســتدالل می کنــد کــه در رژیــم ســرمایه داری 
لیبــرال، بحران هــا بــه ناگزیــر در قالــب »مســئلة حل نشــدة هدایــت اقتصــاد« بــروز می کننــد. برخــی اهمیــت 
فاجعه آمیــز امــوری ماننــد بحــران اقتصــادی یــا فروپاشــی اقتصــادی را بحــران مشــروعیت مي داننــد. دیگــران 
امــور کمتــر پرشــور، امــا در حــال گسترشــی ماننــد از دســت دادن اعتمــاد بــه نظام هــای اقتصــادی و سیاســی 
ــد. در  ــة بحــران مشــروعیت در نظــر می گیرن ــن انســجام اجتماعــی را به منزل ــودی قرارگرفت ــرض ناب و در مع
ــاری  ــة اجتماعــی در بافت ــای بیم ــه برنامه ه ــاد ب ــه از دســت دادن اعتم ــن اســت ک ــا اســتدالل ای مبحــث م
ســکوالر، دقیقــاً ماننــد خطــری بــرای انســجام اجتماعــی در میــان گروه هــای ســنی اســت. راه حــل هابرمــاس 
ــت  ــه عمومی ــت ک ــالق گفت وگوس ــا اخ ــت: »تنه ــده اس ــه ش ــی ارائ ــالق گفت وگوی ــان اخ ــب آرم برحس
ــق رهایی بخشــِی  ــا از طری ــد؛ تنه ــن می کن ــوژه های کنشــگر را تضمی ــتقالل س ــی و اس ــای پذیرفتن هنجاره
اســتداللِی ادعاهــای معتبــری کــه هنجارهــا از طریــق آن هــا پدیــدار می شــوند. یعنــی عمومیــت تضمیــن شــده 
اســت زیــرا تنهــا هنجارهایــی کــه ممکــن اســت ادعــای عمومیــت کننــد، آن هایــی هســتند کــه همــه بــا آن ها 
ــد  ــه فراین ــراد ب ــر راه ورود اف ــر س ــه ب ــدون اینک ــند( ب ــوم باش ــت عم ــورد موافق ــد م ــا می توانن ــد )ی موافق ان
ــز )1971(  ــه پیــروی از جــان رال ــوده باشــد(«. اگــر مــا ب ــا ب منطقــی شــکل گیری اراده محدودیتــی باشــد )ی
گروه هــای مختلــف ســنی و نســلی را شایســتة توجــه برابــر بدانیــم، آنــگاه آرمــان »عدالــت بین نســلی« توجــه 
مــا را برمی انگیــزد، خــواه درمــورد محیط زیســت )بــرای مثــال گرم شــدن کــره زمیــن( باشــد و خــواه دربــاره 

برنامه هــای رفــاه اجتماعــی )بــرای مثــال پایــداری برنامــة تأمیــن اجتماعــی(.
درحقیقــت، ایــن ضرورتــی عقالنــی اســت کــه هــدف در برخــورد بــا گروه هــای تاریخــی، نوعــی عدالــت 
نســبی باشــد؛ به طوری کــه از گســترش کلبــی مســلکی یــا بی اعتقــادی بــه برابــری بنیادیــن و منصفانه بــودن 
برنامه هــای عمومــی ماننــد تأمیــن اجتماعــی بپرهیزیــم. اســتاندارد عدالــت نســبی یــک ایــده آِل خیالــی نیســت، 
ــاري  ــری معی ــی اســت )Bedau, 1978; Vermeule, 2005(. از یک ســو از به کارگی بلکــه مقیاســی بســیار عمل
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ســفت و ســخت می پرهیزیــم؛ ماننــد اینکــه بایــد بــا تمــام گروه هــا بــا برابــری دقیــق برخــورد کــرد؛ چنانکــه 
ــر  ــوی دیگ ــد )Bommier, Lee, Miller,&Zuber, 2004(. از س ــن کنن ــیده اند چنی ــان کوش ــی اقتصاددان برخ
به ســادگی و بــا ســطحی نگری عدالــت بین نســلی را رد نمی کنیــم؛ چنانکــه برخــی حامیــان ســالمندان 
گرایــش دارنــد چنیــن کننــد زیــرا از ایــن قضیــه هراســی منطقــی دارنــد کــه کســانی بــا هــدف تضعیــف اعتمــاد 

بــه بیمــة اجتماعــی، پشــت ایــدة برابــری نســلی خــود را پنهــان کــرده باشــند. 
امــا افســوس، مســئله ایــن اســت کــه ایــن اعتمــاد در حــال حاضــر نیــز از بیــن رفتــه اســت. در عیــن حــال 
ــذارد  ــراد می گ ــر دوش اف ــش ب ــش از پی ــدی دوره بازنشســتگی را بی ــت درآم ــزرگ«، امنی ــذار از ریســک ب »گ
)Hacker, 2006(. تاریخچــة برنامــة تأمیــن اجتماعــی همــواره داســتاِن بازنگــرِی پی درپــی در این معاهدة نســلی 
بــوده اســت )Achenbaum, 1988( و بــا رونــد پیــری جمعیــت، در قــرن بیســت و یکــم زمــان بازنگری هــای 
بیشــتر فــرا خواهــد رســید. جــان مایلــز، کــه قطعــاً حامــی برابــری نســلی نیســت، یکــی از چندیــن نماینــده ای 
اســت کــه پذیرفته انــد عدالــت، مســتلزم اصــالح نظــام بازنشســتگی عمومــی مــا و ایجــاد »قــرارداد اجتماعــی 
جدیــد« بــرای جامعــة رو به ســالمندی اســت )Myles, 2002; Myles, 2003(. اکنــون کــه انجمــن بازنشســتگان 
آمریــکا نیــز چالــش عدالــت بین نســلی را پذیرفتــه اســت، دلیلــی وجــود نــدارد تغییــر برنامــة تأمیــن اجتماعــی 
را بــه تعویــق بیندازیــم؛ تغییــری کــه پایــداری ایــن نظــام را بــرای نســل های آینــده تضمیــن خواهــد کــرد و 

اعتمــاد عمومــی بــه ایــن نظــام را بازخواهــد گردانــد. هم اکنــون زمــان ایــن اقــدام اســت.

پرسش هایی برای بحث

1. بحران مشروعیت چیست؟
2. چرا حمایت عمومی برای آیندة برنامه های بیمة اجتماعی اهمیت بسیاری دارد؟

ــة  ــای بیم ــر برنامه ه ــرای تغیی ــه ب ــی ک ــیاری از طرح های ــرا بس ــد، چ ــودی می گوی ــه م ــاس آنچ 3. براس
ــد؟ ــز نبودن ــدند موفقیت آمی ــام ش ــی انج اجتماع

4. منظــور مــودی از عدالــت بین نســلی یــا برابــری نســلی چیســت؟ گروه هــای مختلــف چگونــه طــی ســال ها 
تحــت تأثیــر اصالحــات متنــوع برنامه هــای بیمــة اجتماعــی قــرار گرفتنــد؟ پیشــنهاد او بــرای ایجــاد عدالــت 

بین نســلی چیســت؟
ــه مســائل  ــن انجمــن ب 5. مــودی سرپرســت امــور دانشــگاهی انجمــن بازنشســتگان آمریکاســت. رویکــرد ای
بین نســلی در برنامه هــای بیمــة اجتماعــی، بــا دیگــر پیشــنهادهای مطرح شــده در ایــن کتــاب چــه تفاوتــی دارد؟
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مقدمه

کارول ال. استس1

ایــن بخــش از دو فصــل تشــکیل شــده اســت کــه هریــک از آن هــا دیدگاهــی انتقــادی دربــارة یــک یــا چنــد 
جنــبة بیمــة اجتماعــی، عدالــت اجتماعــی و نابرابری هــای اجتماعــي مربــوط بــه تخصیــص مزایــای برنامــه 
ــرات آن هــا در  ــکاِل برنامه هــای بیمــة اجتماعــی و تغیی ــن اَش ــه جدیدتری ــا توجــه ب ــا هزینه هــای آن دارد. ب ی
ــا، مســائل تاریخــی و معاصــر و مقایســه هایی  ــرای اصــالح طرح ه ــا ب ــی تالش ه ــان و مســیر کنون ــذر زم گ
دربــاره دولت هــای صنعتــی غربــی شــرح داده شــده اســت. ایــن فصــول بــا مفاهیــم وابســتگی متقابــل، تســهیم 

ریســک، منصفانه بــودن، برابــری و عدالــت ســروکار دارنــد.
در فصــل 14، آلــن واکــر2 بــا تمرکــز بــر خاســتگاه بیمــة اجتماعــی، دو شــکل اساســی آن را کــه در اروپــای 
غربــی )آلمــان و انگلیــس( بنیــاد نهــاده شــدند مقایســه می کنــد. اگرچــه تفاوت هایــی اساســی در اصــول بنیادیــن 
ایــن دو برنامــه وجــود دارد، نه تنهــا در ایــن کشــورها بلکــه در دیگــر کشــورهای اروپایــی فشــار مشــابهی بــرای 
ــای  ــة اجتماعــی در اروپ ــدة بیم ــاره آین ــی درب ــا بحث ــن فصــل ب ــا مشــاهده مي شــود. ای ــن برنامه ه اصــالح ای

غربــی و پیامدهــای گســتردة آن خاتمــه می یابــد.
در فصــل 15، کریــس فیلیپســن تحــوالت گذشــته و معاصــر را از دوره پــس از جنــگ جهانــی دوم تــا حــال 
حاضــر در زمینــه بحــران بازنشســتگی بررســی می کنــد کــه درنتیجــه سیاســت های اجتماعــی نئولیبــراِل اواخــر 

1. CARROLL L. ESTES
2. Alan Walker
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ــا پرداختــن بــه بریتانیــا به عنــوان یــک نمونــه  دهــة 1970 بــه بعــد ایجــاد شــدند )Phillipson, 1988(. وي ب
ــة  ــاد تجرب ــتگی ها در ایج ــش بازنشس ــی نق ــه بررس ــر، ب ــورهای دیگ ــده و کش ــا ایاالت متح ــة آن ب و مقایس
ــر منفــی  ــردازد )Estes, 1979; Walker, 1986; 2006( و تأثی وابســتگی و طردشــدگی در دورة ســالمندی می پ
ــای  ــر طرح ه ــک و تغیی ــردِن ریس ــق فردی ک ــه از طری ــد ک ــی می کن ــتگی را بررس ــر بازنشس ــات اخی اصالح
ــه طرح هــای حق بیمــة معیــن نابرابری هایــی عمیق تــر  ــا از طرح هــای مزایــای معیــن ب بازنشســتگی در بریتانی
ــان  ــتار گفتم ــد و خواس ــرار می ده ــاد ق ــد اقتص ــدِن جدی ــِن جهانی ش ــرات را در مت ــن تغیی ــد. او ای می آفرینن

ــازه اســت کــه در آن خــود افــراد ســالمند مشــارکت کنندگانی کلیــدی باشــند. ــِی ت جهان

 منابع
- Estes, C. )1979). The Aging Enterprise. San Francisco: Jossey Bass.Phillipson, C. 
)1998). Reconstructing Old Age. London: Sage.
- Walker, A. )1986). Pensions and the Production of Poverty in Old Age. In A. Walker, 
& C.
- Phillipson (Eds.), Ageing and Social Policy (PP. 184–216). Aldershot, England:Gower.
- Walker, A. )2006). Reexamining the Political Economy of Aging: Understanding the 
Structure/ Agency Tension. In J. Baars, D. Dannefer, C. Phillipson, & A. Walker )Eds.),
- Aging, Globalization and Inequality: The New Critical Gerontology )PP. 59–80). Ami-
tyville, New York: Baywood Publishing Co.
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14. بیمة اجتماعی در اروپا
آلن واکر

ایــن فصــل بــر خاســتگاه بیمــة اجتماعــی تمرکــز دارد و پــس از ارائــة مختصــری دربــارة پیش زمینــه و اَشــکاِل 
متفــاوت بیمــة اجتماعــی، تضادهــای دو الگــوی اساســی آلمانــی و بریتانیایــی آن را بررســی مي کنــد. اگرچــه 
طرح ریــزی بنیادیــن آن هــا متفــاوت اســت، اصالحــات اخیــر طرح هــای ایــن کشــورها )به عــالوة بیمه هــای 
ــدة  ــن یکســانی به دلیــل تشــابه نیروهــای پیش برن ــی( مســیر یکســانی دارد و ای اجتماعــِی کشــورهای اروپای
آن هاســت. بخــش پایانــی ایــن فصــل بــه آینــدة بیمــة اجتماعــی در اروپــا می پــردازد. در ایــن بخــش مقصــود 

از اروپــا، اروپــای غربــی اســت.

اَشکاِل دربرگیرندگی اجتماعی1 در اروپا

»حمایــت اجتماعــی« کــه ماننــد اصطالحــی کلــی در اروپــا اســتفاده مي شــود، شــامل برنامــة حفــظ درآمــد2 
و خدمــات درمانــی و دیگــر خدماتــی اســت کــه دولــت نقشــي عمــده در تأمیــن هزینــه یــا ارائــة آن هــا ایفــا 
ــد از:  می کنــد. بیمــة اجتماعــی یکــی از ســه رویکــرد حمایــت اجتماعــی3 اســت. دو رویکــرد دیگــر عبارت ان
ــودن نقــش  ــر4. هــر ســه مــورد به دلیــل مرکزی ب ــای فراگی ــف( مســاعدت اجتماعــی و ب( خدمــات و مزای ال
دولــت، بــا الگوهــای حمایــت اجتماعــِی بیمه هــای خصوصــی تفــاوت دارنــد. عبــارت »مســاعدت اجتماعــی« 
ــه  ــد؛ درحالی ک ــاره می کن ــر اســت اش ــع فق ــا رف ــدف آن ه ــه ه ــع5 ک ــون وس ــر آزم ــی ب ــای مبتن ــه طرح ه ب
خدمــات و مزایــای فراگیــر بــرای همــه )شــهروندان، ســاکنان یــا اعضــای گروه هــای خــاص( در دســترس بوده 
و براســاس شــرایط و نیازهــای فــرد اعطــا نمي شــود. در مقابــل، واجدشــرایط بــودن بــرای دریافــت خدمــات 
بیمــة اجتماعــی، براســاس نیــاز و حقــي اجتماعــی )ماننــد مزایــای فراگیــر( نبــوده و براســاس حق بیمه هــای 
اجبــاری پرداختــی بــه یــک یــا چنــد صنــدوق در زمــان اشــتغال تعییــن می شــود. بیمــة اجتماعــی بــه ایــن 
دلیــل بــا همتــای خصوصــِی خــود متفــاوت اســت کــه در آن پرداخــت حق بیمــه )مشــارکت( الزامــی اســت و 

ــوند. ــن نمی ش ــک ها تعیی ــق ریس ــر طب ــا ب مزایا/پرداخت ه

1. Social Inclusion
Income Maintenance .2: مســاعدت مالــی از ســوی دولــت بــرای افــراد نیازمنــد کــه بتواننــد ســطح معینــی از درآمــد خــود را حفــظ کننــد 

)مترجمان(.
3. Social protection
4. Universal benefits and services
5. Means�tested
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ــذاری  ــس از قانون گ ــا و پ ــرن 20 در اروپ ــل ق ــرن 19 و اوای ــة بیمــة اجتماعــی در اواخــر ق طرح هــای اولی
مهــم و تاریخــی آلمــان در ســال 1889 ارائــه شــد. ایــن طرح هــا از نظــر پوشــش ریســک های صنعتــی از جملــه 
بیمــاری، ازکارافتادگــی و ســالمندی بســیار محــدود بودنــد. افــزون  بــر ایــن، در ابتــدا مــورد مخالفــت اتحادیه های 
ــوِد  ــای موج ــف طرح ه ــب تضعی ــا موج ــن طرح ه ــه ای ــیدند ک ــن می هراس ــرا از ای ــد؛ زی ــرار گرفتن ــری ق کارگ
حمایــت  از کارگــران شــود و متعاقبــاً همبســتگی طبقــة کارگــر را سســت کنــد )Clasen, 1997(؛ البتــه از منظــر 
ــة  ــا به منزل ــن طرح ه ــب، ای ــای اصالح طل ــیال  دموکرات ه ــن سوس ــرال، همچنی ــه کار و لیب ــگان محافظ نخب
ســازوکاری کلیــدی بــرای ادغــام طبقــة در حال رشــِد کارگــر، در نظــِم اقتصادی-سیاســی-اجتماعِی موجــود بود. 
پــس از اینکــه قابلیــت بیمــة اجتماعــی بــرای بهبــود امنیــت اقتصادی-اجتماعــی محقــق شــد و از آن مهم تــر، 
ــرد؛ از  ــش ک ــری فروک ــای کارگ ــة اتحادیه ه ــت اولی ــت، مخالف ــت یاف ــران محبوبی ــان کارگ ــا می ــن طرح ه ای
ایــن رو طــی دو دهــه نخســت قــرن بیســتم رونــد مشــترک و قابل توجهــی در ارائــة طرح هــای بیمــة اجتماعــی 

در کشــورهای مختلــف رخ داد:

ــا، از هــر  ــا اســپانیا، تمــام اروپ ــا، از خــاور دور ت ــی ایتالی ــا هــوای آفتاب ــروژ ت ــخ زدة ن از ســواحل ی
ــی  ــد. برخ ــور می کنن ــیر عب ــک مس ــه از ی ــلوواک هم ــا اس ــن ی ــون، التی ــن، ساکس ــژادی؛ ژرم ن
کشــورها بیشــتر پیشــرفت کرده انــد، امــا هیچ کــدام از ایــن چرخــه خــارج نیســتند )مگــر برخــی از 
ــکان(. جنبــش بیمــة اجتماعــی یکــی از جنبش هــای  ســرزمین های کم اهمیــت در شــبه جزیرة بال

.)Rubinow, 1913, p. 26(ــی بســیار مهــم در زمــان ماســت جهان

ــا  ــی، به صراحــت اشــاره ای نشــده اســت، ام ــاِب مفســر آمریکای ــگ و لع ــن نســبتاً پررن ــن مت اگرچــه در ای
ــی های  ــاد خط مش ــی در ایج ــواهد خارج ــم ش ــش مه ــش نق ــان دهندة پیدای ــورها نش ــخص کش ــداد نامش تع
ــامة  ــن رو برن ــت؛ از ای ــن دوره اس ــره( در ای ــت و غی ــن بهداش ــتگی، تأمی ــوق بازنشس ــی )حق ــِی داخل اجتماع
ــاری ای  ــان همی ــا آن زم ــزی کــه ت ــری چی ــی همبســتگی ملت هــا پنداشــتند؛ به کارگی بیمــة اجتماعــی را تجل
ــرای  ــن محرک هــا ب ــة بیمــة اجتماعــی یکــی از مهم تری ــود. گســترش برنام ــی ب ــاس مل اجتماع محــور در مقی
ــالف  ــر ائت ــن ام ــه ای ــود ک ــر آن ب ــد ب ــود. امی ــا ب ــزرگ در اروپ ــی ب ــای رفاه ــازی نظام ه ــد و نهادینه س رش
گســتردة طبقاتــی را در پشــتیبانی از پیشــرفت اجتماعــی و تســهیل کاهــش مشــکالت اجتماعــی، به ویــژه فقــر 
و به کارگیــری روش هــای مختلــف آزمــون وســع بــا خــود بــه ارمغــان آورد. اگرچــه ایــن خوش بینــی در بیشــتر 
ــه زوال  ــه دالیلــی روب ــا ب ــی نهادینــه شــد، در دهــة 90 بن ــا 1980 به خوب کشــورهای اروپایــی از ســال 1950 ت
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ــة  ــة بیم ــی برنام ــرای فروپاش ــده ب ــل فرض ش ــی از دالی ــد، یک ــم دی ــه خواهی ــه در ادام ــور ک ــاد. همان ط نه
اجتماعــی رابطــة اساســی آن بــا کاِر ُمــزدی اســت. ابتــدا بــه بررســی دو رویکــرد متفــاوت بیمــة اجتماعــی در 

ــم. ــا مي پردازی اروپ

بوریج و بیسمارک1: دو الگوی بیمة اجتماعی

شــکاف موجــود میــان رویکردهــای دربرگیرندگــی اجتماعــی در اروپــا، در میــراث تاریخــی و نهــادی بریتانیــا و 
ــا  ــه ای آن ه ــای بیم ــای اجتماعی-سیاســي مســلط در دورة شــکل گیری نظام ه ــن ائتالف ه ــان و همچنی آلم
ــرای اشــخاص  ــه تهیــة حداقــل درآمــد ب ریشــه دارد. از طرفــی، ســنت لیبــرال بریتانیایــی، دولــت را ملــزم ب
ــه  ــردی محافظه کاران ــر، رویک ــرف دیگ ــند. از ط ــته باش ــخصی داش ــداز ش ــد پس ان ــا آن بتوانن ــا ب ــرد ت می ک
ــت.  ــنت ها داش ــر س ــدیدی ب ــد ش ــود و تأکی ــده ب ــاد ش ــا ایج ــوي کلیس ــه از س ــت ک ــود داش ــان وج در آلم
ــود و می خواســت  ــر حفــظ تمایزهــای منزلتــی متمرکــز ب ــت کــه ب ســنت هایی ماننــد ســاختار طبقــه و منزل
اطمینــان بیابــد کــه مزایــای ارائــه  شــده توســط دولــت، اســتانداردهای پیشــیِن زندگــی هــر فــرد را حفــظ کنــد 
ــای  ــت گروه ه ــظ منزل ــی حف ــه معن ــد؛ ب ــده می ش ــان Lebensstandardsicherung نامی ــر در آلم ــن ام )ای
اجتماعــی(. عــالوه بــر تفــاوت در نــوع پرداخــت مزایــا، ســازمان دهی نظام هــا نیــز میــان دو کشــور متفــاوت 
ــا، یــک صنــدوق واحــد ملــی وجــود دارد کــه توســط دولــت اداره می شــود و حق بیمه هــا را  اســت. در بریتانی
ــه می دهــد  ــر ارائ ــان اخــذ می کنــد )ســازماِن ملــی خدمــات درمانــی2، خدماتــی فراگی ــان و کارفرمای از کارکن
و از درآمدهــای مالیاتــی تأســیس شــده اســت(. بیمــة اجتماعــی در آلمــان شــامل پنــج شــاخة مختلــف اســت: 
ــازمان های  ــا را س ــن صندوق ه ــدت3. ای ــت درازم ــالمت و مراقب ــکاری، س ــادف، بی ــتگی، تص ــوق بازنشس حق

ــد. ــی اداره مي کنن غیردولت
ــمارکی و  ــام بیس ــان نظ ــیک می ــاوت کالس ــن تف ــی ای ــه در تلق ــت ک ــن پنداش ــادگی چنی ــوان به س می ت
بوریجــی خطــر اغــراق وجــود دارد. اول اینکــه صدراعظــم بیســمارک قصــد داشــت دولــت نقــش بیشــتری در 
تأمین مالــی و ادارة ایــن سیســتم داشــته باشــد )Hennock, 1987(. پــس از جنــگ جهانــی دوم نیروهــای متفقین 
ــروزی  ــه پی ــد )Baldwin, 1990(؛ البت ــر بوریجــی بودن ــی یــک نظــام فراگی ــرای معرف ــزی ب مشــغول برنامه ری
اتحادیــة دموکرات-مســیحی محافظــه کار در اولیــن دورة انتخاباتــی آلمــان غربــی بــه ســال 1949، منجــر بــه 
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بازتصویــب چارچــوب و مدیریــت پیشــین شــد. دوم اینکــه سیســتم بوریــج اصلــی دچــار تغییراتــی شــده بــود تــا 
مزایــای مرتبــط بــه دســتمزد1 بــه آن اضافــه شــود. ســوم اینکــه هــر دو کشــور تأمین مالــی نظام هــای بیمــة 
اجتماعــی خــود را بــر طبــق نظــام تــوازن درآمد-هزینــه انجــام می دهنــد و در هــردو کشــور، کار مــزدی معیــار 

اصلــی تعییــن حقــوق اجتماعــی اســت.
ــادی  ــرای نشــان دادن تفاوت هــای بنی ــان نظــام بیســمارکی و بوریجــی، ب ــز می ــا، تمای ــن ادع برخــالف ای
ــژه  ــه شــدند، به وی ــه کار گرفت ــا و آلمــان ب ــه دســتمزد کــه در بریتانی ــط ب ــرخ ثابــت2 و مرتب ــان دو اصــل ن می
درمــورد حقــوق بازنشســتگی، تمایــز مفیــدی اســت. همچنیــن، ایــن دو اصــل متضــاد، ویژگــِی نظام رفاهــِی کلی 
ایــن دو کشــور هســتند. از ســوی دیگــر، در نظــام رفاهــی لیبــرال کــه بریتانیــا نمونــه ای از آن اســت، بــر بــازار و 
خانــواده تأکیــد مي شــود؛ درنتیجــه حقــوق اجتماعــی به نســبت محــدود می شــود و مزایــای تأمیــن اجتماعــی در 
بهتریــن حالــت، انــدک اســت. از ســوی دیگــر، نظــام کورپوراتیســت-محافظه کار3 کــه از ســوي آلمــان هدایــت 
می شــد، بیمــة اجتماعــی را در کانــون نظــام تأمیــن  اجتماعــی قــرار می دهــد و تضمیــن می کنــد منزلــت شــغلی 

.)Esping-Anderson, 1990( میــزان مزایا را تعییــن کنــد
نظام هــای تأمیــن درآمــد ســالمندان در کشــورهای آلمــان و بریتانیــا در جــدول 14-1 آمــده  اســت. هــر دوی 
آن هــا نظام هایــی ســه الیــه هســتند کــه اولیــن الیــه متعلــق بــه طــرح اجبــاری بیمــة اجتماعــی مســتمری 
بازنشســتگی اســت کــه در بریتانیــا مســتمری پایــة بیمــة ملــیBP( 4( و در آلمــان بیمــة بازنشســتگی قانونــی5  
ــه  ــور ارائ ــر دو کش ــز در ه ــی نی ــاعدت های اجتماع ــی، مس ــای قانون ــن طرح ه ــر ای ــالوه ب ــتند. ع )GRV(هس

ــد(. ــدول 14-1 را ببینی ــد )ج ــش می دهن ــتمری بگیران را پوش ــود و مس مي ش

اصالح بیمة اجتماعی: تأثیراتی متضاد نئولیبرالیسم

ــة 90  ــا در ده ــود، ام ــی ب ــای رفاه ــکوفایی دولت ه ــانگر اوج ش ــا، نش ــی در اروپ ــة اجتماع ــام بیم ــاد نظ ایج
ــت، بیمــة اجتماعــی  ــی کشــورها را دربرگرف ــوج لیبرالیســم سیاســت گذارِی تمام ــس از اینکــه م ــالدی، پ می
ــد و  ــش گرفتن ــود را پی ــاص، راه خ ــی خ ــات مل ــه اصالح ــد. اگرچ ــل ش ــات تبدی ــی اصالح ــدف اصل ــه ه ب

1. Earnings-related
Flat rate .2. نرخی که برای تمامی افراد یکی است )مترجمان(.

3. corporatist�conservative
4. National Insurance Basic Pension
5. Gesetzliche Rentenversicherung
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گوناگونی هــای بســیاری دارنــد، امــا رونــد معمــول در میــان اروپاییــان بــدون تردیــد همیــن اســت: تضعیــف 
ــات  ــی و خدم ــاعدت اجتماع ــش مس ــدن نق ــا پررنگ ش ــراه ب ــی هم ــة اجتماع ــة بیم ــازي برنام و محدودس
خصوصــی. در ادامــه پــس از مــرور اولیــة عوامــل کلیــدی ایجادگــر اصالحــات بیمــة اجتماعــی، بــه مطالعــة  

ــم. ــا می پردازی ــان و بریتانی ــوردی آلم م

جدول 14-1. نظام های بازنشستگی در آلمان و بریتانیا
آلمانبریتانیا

الیة نخست
اجباری

بازنشستگی پایة دولتی ●

اجباری

● )GRV( طرح بیمة بازنشستگی قانونی

نظام حمایت از بازنشستگان برای خویش فرمایان ●

نظام بازنشستگی پایة مبتنی بر آزمون وسع )از سال  ●
)2002

الیة دوم

اجباری

● )DB( بازنشستگی دولتی دوم

● )DB( یا بازنشستگی شغلی مبتنی بر آخرین حقوق

● )DC( یا بازنشستگی شغلی پولی

یا بازنشستگی شخصی ●

اختیاری

بازنشستگی شغلی )شرکت های خصوصی و بخش  ●
عمومی(

الیة سوم

اختیاری

بازنشستگی شخصی ●

یا یک طرح اختیاری مشارکتی افزون بر الیة دوم  ●
)DC(

اختیاری

بازنشستگی شخصی ●

طرح خصوصی رسماً تأییدشده )از سال 2002( به نام  ●
Riester�Rente

Source: Ginn, Fachinger and Schmäll (2009).
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ــان  ــه در می ــه ن ــت گذاران )البت ــان سیاس ــی می ــة اجتماع ــت بیم ــِش محبوبی ــه کاه ــع ب ــی های راج بررس
عمــوم جامعــه( معمــواًل بــر تغییــر ماهیــِت اقتصــاد و جامعــه ای تأکیــد دارد کــه در آن اثربخشــی کاهش یافتــه 
اســت )Baldwin & Falkingham, 1994(. اگرچــه ایــن تغییــرات مهــم اســت و بــه نظــر انــدک می آینــد، امــا 
فهــم تغییــر مســیر در ایــن سیاســت، بــدون ارجــاع بــه دگرگونــِی ایدئولوژیــِک سیاســت گذاری در اروپــا کــه در 
ســال 1990 رخ داد غیرممکــن اســت. درحقیقــت، نخســتین مــوِج نئولیبرالیســم در قــارة اروپــا در اوایــل دهــة 80 
میــالدی بــه حرکــت درآمــد. پــس از عبــور از اقیانــوس اطلــس، کشــورهای آنگلوساکســون بیشــتر از دیگــران 
ــکا  ــگان2 در آمری ــد ری ــارگارت تاچــر1 )کــه مانن ــري م ــه رهب ــت راســت گرا ب ــروزی دول ــد. پی ــرای آن بودن پذی
نئولیبــرال بــود( انگیــزة اصلــی بــرای اصالحــات را پدیــد آورد. نظــام رفاهــی همیشــه از جانــب نئولیبرال هــا مورد 
حملــه قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا نظــام رفاهــی، بــا ایمــان و اعتقــاد آن هــا بــه اقتــدار بــازار آزاد و تأثیــر مخــرب 
مداخلــة دولــت مبــارزه می کنــد. اصالحــات نظــام رفاهــی در بریتانیــا یــک دهــه پیــش از اصالحــات در دیگــر 
کشــورهای اروپایــی رخ داد. در ســطح جهانــی نیــز ژاپــن و ایاالت متحــدة آمریــکا بیــش از دیگــر دولت هــا بــه 
آن مبتــال شــدند. بــا شــکل گیری ســازمان ملــی خدمــات درمانــی کــه یــک نهــاد سیاســی پرانــرژی بــود، بیمــة 
اجتماعــی متحمــل دشــواری های ناشــی از دســتورکاِر3 نئولیبــراِل اصــالِح سیاســت اجتماعــی شــد و همان طــور 
کــه در ادامــه بحــث خواهــد شــد، دولت هــای تاچــر ســاختاِر ایــن نهــاد را از اســاس دســت کاری کردنــد. آن هــا 
بــا ایــن کار، اثربخشــِی بیمــة اجتماعــی را تضعیــف کردنــد و بــه شــک رایــج دربــارة  اینکــه آیــا بیمــة اجتماعی در 

جامعــة پســت مدرن )یــا مدرنیتــة متأخــر( حمایــت اجتماعــی مناســبی اســت یــا خیــر دامــن زدنــد.
ــب نظــام رفاهــی  ــه قل ــة بی ســابقه ب ــن حمل ــه ای ــِک مشــروعیت بخش ب برخــی از مــواردی کــه در رتوری
اســتفاده می شــود، همــان مــواردی اســت کــه معمــواًل بــرای نشــان دادن قدیمــی و منســوخ بودن بیمــة اجتماعــی 
بــه کار گرفتــه می شــود؛ البتــه تمــام ایــن نقدهــا بــه یــک انــدازه اهمیــت ندارنــد؛ بــرای نمونــه پذیرفتــه شــده 
اســت کــه تغییــرات اعمــال شــده در نــرخ وابســتگی )به ویــژه وابســتگی میــان نســل های شــاغل و بازنشســته( 
ــه در تأمیــن هزینه هــای ایجــاد امنیــت اجتماعــی شــده  ــوازن درآمد-هزین ــر ت ــی ب ــي نظــام مبتن ســبب ناتوان
ــه کار  ــان اوج رتوریــک بحــران ســالمندی ب ــت تاچــر و در زم ــن مســئله به طــور گســترده ای در دول اســت. ای
گرفتــه شــد؛ رتوریکــی کــه مباحــث عمومــی را کامــاًل ســرکوب کــرد )Walker, 1990(. بازنشســتگی-که داللت 
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ــر  ــه تصوی ــده ب ــا در آین ــرای عملکــرد اقتصــادی بریتانی ــد ب ــی و تهدی ــار اضاف ــوان ب ــر ســالمندان دارد-به عن ب
کشــیده شــد )Walker, 1991(. در بریتانیــا بــرای اولیــن بــار و به منظــور مشروعیت بخشــی بــه مخالفــت دولــت 
ــرای  ــا برنامــة بیمــة اجتماعــی از ایــدة برابریِ نســلی اســتفاده شــد کــه انعکاســی از پیشــنهاد آمریکایی هــا ب ب

ایجــاد برابــری نســلی میــان گروه هــای مختلــف در آن کشــور بــود:

ــام  ــر تم ــه در براب ــت ک ــئولیت هایی اس ــرش مس ــای پذی ــه معن ــت، ب ــک مل ــه ی ــا ب ــاد م اعتق
ــه  ــود اینک ــا وج ــم، ب ــذار کنی ــان واگ ــه فرزندانم ــاری را ب ــر مســائل اجب ــم. اگ نســل های آن داری
 DHSS,( ــم ــی کرده ای ــانه خال ــن مســئولیت ها ش ــد، از ای ــد آم ــر نخواهن ــدة آن ب ــم از عه می دانی

.)1985a, p. 18

در عمــل، هیــچ بحــث عمومــی دربــارة معایــب و مزایــای نظــام مبتنــی بــر تــوازن درآمد-هزینــه به مثابــه 
یــک روش تأمین مالــی و دربــارة معایــب طرح هــای خصوصــی درنگرفــت؛ حتــی در زمــان رســوایِی کالهبــرداری 
ــه عامــالن شــرکت های بیمــه حق العمــل پرداخــت می شــد. ایــن  ــرای هــر فــروش ب ــزرگ1 کــه طــی آن ب ب
ــة  ــر از بیم ــی بهت ــرمایه گذاری های خصوص ــس س ــت، پ ــد اس ــه ناکارآم ــوازن درآمد-هزین ــام ت ــه نظ ــاور ک ب

اجتماعــی هســتند، بــاوري ایدئولوژیــک و غیرقابــل اثبــات اســت.
بــدون نیــاز بــه زیــاده روی در مــرور شــواهد تاریخــی، در ایــن مباحــث بســیار ضــروری اســت کــه بدانیــم 
ــه  ــی ک ــه از هزینه های ــی، به هیچ وج ــذارِی2 خصوص ــه پیش اندوخته گ ــه ب ــوازن درآمد-هزین ــام ت ــذار از نظ گ
بــرای جبــران درآمدهــای ازدســت رفته بــر دوش جامعــه قــرار داد نمی کاهــد، بلکــه به دلیــل هزینه هــای اداری 
ــواًل  ــن بحــث معم ــد. ای ــا می افزای ــراد و خانواده ه ــای اف ــه هزینه ه ــای خصوصــی، ب ــتر نظام ه ــی بیش و اجرای
ــر مســتمری های بازنشســتگی متمرکــز اســت؛ زیــرا ایــن مســتمری ها بزرگ تریــن بخــش مخــارج حمایــت  ب
اجتماعــی و مخــارج ناشــی از شکســت حــوزة خصوصــی در ارائــة بیمــه بیکاری هســتند. مســتمری بازنشســتگی، 
در هــر جامعــه ای بایــد از تولیــد اقتصــادي جمعیــت شــاغل و صرف نظــر از روش آن )چــه نظــام تــوازن درآمــد-

ــر در  ــای اخی ــه نمونه ه ــور ک ــود )Barr, 2000(. همان ط ــت ش ــذاری( پرداخ ــه پیش اندوخته گ ــد چ ــه باش هزین
بلژیــک، کانــادا و فرانســه نشــان داده انــد، نبایــد پنداشــت کــه پس اندازکــردن به منظــور آمادگــی بــرای مواجهــه 
ــا ســالمندي جمعیــت از مزیت هــای بخــش خصوصــی اســت، امــا در عمــل نکاتــی این چنیــن منطقــی نیــز  ب
ــة  ــد. در ده ــک از آن پشــتیبانی می کن ــک ســرکوب ایدئولوژی ــه ی ــد ک ــری کنن ــد از سیاســتی جلوگی نمی توانن

1. Misselling
2. Prefunding
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1980، دولــت تاچــر دربــارة اهــداف خــود بیــان داشــت:

هــدف ایــن طــرح پیشــنهادی گــذار از وابســتگِی کنونــی بــه مســتمری بازنشســتگِی دولتــی بــه 
ــرمایه گذاری  ــود را س ــای خ ــتقیم حق  بیمه ه ــخصاً و به طورمس ــا ش ــه در آن م ــت ک ــی اس موقعیت

.)DHSS,1985b, p. 6( ــم ــاب می کنی ــان انتخ ــواه را خودم ــات دلخ ــوع خدم ــم و ن می کنی

ســه ســال بعــد، گزارشــی از ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادیOECD( 1( از آثــار ایــن دیــدگاه نئولیبرال 
و ایدئولوژیــک نوشــت، دیدگاهــی کــه انتقــاد جهانــی از بازنشســتگي عمومــی را ممکــن کــرد و موجــب ایجــاد 

ــا شــد: دومیــن مــوج سیاســت گذاری های نئولیبــرال در اروپ

تحــت مقــررات موجــود، تحــول طرح هــای بازنشســتگی عمومــی ممکــن اســت بــاری ســنگین و 
ــرار دهــد. ایــن اقــدام اقتصــادی ممکــن  ــر دوش جمعیــت شــاغل دهه هــای آتــی ق ــده را ب فزاین
ــی  ــر آن مبتن ــتگی ب ــای بازنشس ــی برنامه ه ــه تمام ــلی-مفهومی ک ــتگی میان نس ــت وابس اس

.)OECD, 1988, p. 102( ــدازد ــر بین ــه خط ــتند- را ب هس

بــه همیــن شــکل، شــش ســال بعد، گــزارش بانــک جهانــی )1994( پیشــگام اصالحــات جهانی بازنشســتگی 
.)Walker & Deacon, 2003( شــد که در دهــة 90 میــالدی رخ داد

جــدا از تغییــرات جمعیت شــناختی، دو تحــول اجتماعی-جمعیتــی تردیدهایــی را دربــارة نقــش کلیــدی بیمــة 
اجتماعــی در حــال و آینــده ایجــاد کــرد. نخســت تحولــی اســت کــه در بــازار کار و ماهیــت اســتخدام رخ داده 
اســت. ایــن تغییــرات پیونــد اساســی بیمــة اجتماعــی بــا کاِر ُمــزدی را بــه چالــش کشــیده اســت. در دورة اشــتغال 
ــی و  ــام رفاه ــن نظ ــا در مت ــی در اروپ ــة اجتماع ــای بیم ــی نظام ه ــی دوم، تمام ــگ جهان ــس از جن ــل2 پ کام
بــازار کار ملــی عمــل می کردنــد؛ از ایــن رو ایــن ایــده کــه شــرایط برخــورداری از امنیــت اجتماعــی بایــد برابــر 
ــه،  ــس از گذشــت دو ده ــت. پ ــرار نگرف ــورد بازنگــری ق ــد م ــدت باش ــداوم و طوالنی م ــت، م ــتغال تمام وق اش
درنتیجــة بیــکاری زیــاد و پایــدار دهه هــای 70 و 80 میــالدی و نیــز تقســیم بــازار کار بــه دو شــاخة مشــاغل 
ــی دوام شــامل مشــاغل  ــن و ب ــت؛ مشــاغل غیرام ــش یاف ــا افزای ــی دوام، تردیده ــن و ب ــن و مشــاغل غیرام ام
ــا درآمــد کارگــران بســیار  ــود. در مشــاغل پاره وقــت، ی »غیراســتاندارد« و »نامتعــارف« به ویــژه کار پاره وقــت ب
پاییــن اســت و یــا ســاعت  کار بســیار کمــی در هفتــه دارنــد، بــه همیــن دلیــل تحــت شــمول بیمه هــای اجتماعی 
قــرار نمی گیرنــد. زنــان معمــواًل در مشــاغل پاره وقــت مشــغول بــه  کار هســتند؛ بــرای مثــال اگرچــه در بریتانیــا 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Full employment
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92 درصــِد مــردان واجدشــرایط دریافــت مســتمری بازنشســتگی بیمــة ملــی هســتند، امــا کمتــر از 50 درصــد 
زنــان چنین انــد. در آلمــان نیــز کمتــر از 50 درصــد کل نیروهــای کار تحــت پوشــش بیمــة GRV هســتند.

ــوده اســت  ــان آور« موضــوع انتقــاد شــدیِد فمنیســت ها ب دوم اینکــه از دهــة 70 تاکنــون، مفهــوم »مــرِد ن
ــالدی و  ــروی کار از دهــة 1960 می ــان در نی ــش ســریع مشــارکت زن ــا افزای )Land, 1978; Lewis, 1992(. ب
پذیــرش عمومــی شــرایط برابــر بــرای زنــان، دیگــر ایــن ایــده پذیرفتــه نبــود کــه تنهــا مــرد بایــد حقوق بگیــر 
ــود، هنگامــی کــه  ــاب شــرایط معاصــر ب ــده بازت ــه او وابســته باشــند. اگرچــه ایــن ای ــدان ب باشــد و زن و فرزن
بســیاری از نظام هــای بیمــة اجتماعــی تأســیس شــدند، همچــون یــک نابه هنجــاری تاریخــی دیــده شــد. آیــا 
ایــن تغییــرات عمــدة شــرایط اقتصادی-اجتماعــی، بایــد لزومــاً ســبب تضعیــف بیمــة اجتماعــی شــوند؟ در بخش 

پایانــی ایــن فصــل بــه ایــن مســئله پرداختــه شــده اســت.
ــه اِی  ــر پیش زمین ــه، تأثی ــناختی در پس زمین ــی و جمعیت ش ــل اقتصادی-اجتماع ــن عوام ــود چنی ــا وج ب
ایدئولــوژی نئولیبــرال بــر بیمــة اجتماعــی در اروپــا )و شــاخه های متعــدد دیگــری از سیاســت های اجتماعــی( در 
دو مــوج و طــی دهه هــای 80 و 90 میــالدی ایجــاد شــد، امــا در سراســر قــاره اروپــا به طــور یکســان گســترش 
نیافــت. همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، بریتانیــا تحــت دولــت راســت گرای جدیــد تاچــر، پیشــتازی کــرد 
ــات  ــن، اصالح ــر ای ــزون  ب ــد. اف ــت کردن ــال آن حرک ــه دنب ــی ب ــورهای اروپای ــر کش ــد، دیگ ــه بع ــک ده و ی
ــوک  ــورهای بل ــز کش ــود )به ج ــی ب ــورهای اروپای ــتر کش ــر از بیش ــیار رادیکال ت ــا بس ــده در بریتانی اعمال ش
کمونیســت در مرکــز و شــرق اروپــا(. اگرچــه در دهــة 90 میــالدی نقــش بیمــة اجتماعــی در بیشــتر کشــورها زیر 
ســؤال رفــت، در ایــن دوره بیمــة اجتماعــی بازســازی و تــا حــدودی بــه نفــع بیمــة خصوصــی یــا برنامه هــای 
مبتنــی بــر آزمــون وســع یــا برنامه هــای گزینشــی تضعیــف شــد، امــا اصالحــات بریتانیــا بســیار وســیع تر بــود 
ــاوت را  ــن تف ــت. ای ــر می انداخ ــه خط ــور را ب ــی در آن کش ــة اجتماع ــام بیم ــدة نظ ــری آین ــور جدی ت و به ط
می تــوان بــا ارجــاع دوبــاره بــه آلمــان و بریتانیــا، به ویــژه بــا نظــر بــه اصالحــات در حقــوق بازنشســتگی نشــان 
داد کــه بریتانیــا نماینــدة راهبــرد نئولیبــرال رادیــکال )یــک ســاز مخالــف در اروپــا( بــود و آلمــان، نمــاد واکنــش 

مالیــم اندیشــه های مســلط در اروپــا بــه نئولیبرالیســم بــود.

اصالحات بازنشستگی در بریتانیا

همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، در دهــة 60 میــالدی، زمانــی کــه حق بیمــه و مزایــای دســتمزد-محور 
معرفــی شــدند، از اصــل مزایــای نــرخ ثابــِت پایــه در سیســتم بوریــج فــراَروی شــد. در دهــة 1970 نیــز نظــام 
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بیســمارکی بــا ایجــاد مســتمری دولتــِی مرتبــط بــا دســتمزد در الیــة دوم نظــام رفــاه )SERPS(1 ادامــه یافــت، 
امــا در دهــة 1980 کامیابــی نظــام بازنشســتگی و کل نظــام بیمــة اجتماعــی خاتمــه یافــت و رونــد عکــس بــه 

خــود گرفــت.
نخســتین گــزارش دولتــِی2 دولــت تاچــر درمــورد مخــارج عمومــی، دالیــل الزم را بــرای حمــالت بعــدی 
بــه بیمــة اجتماعــی و دیگــر بخش هــای نظــام رفاهــی بــه دســت داد: »مخــارج عمومــی در کانــون مشــکالت 
اقتصــادی کنونــی بریتانیــا قــرار دارد« )Treasury, 1979, p. 1(. از آنجــا که مســتمری بازنشســتگی پرهزینه ترین 
ردیــف در میــان اقــالم مخــارج عمومــی اســت، در وهلــة نخســت هــدف حمــالت قــرار گرفــت. دولــت به محض 
اســتقرار، پیونــد میــان مســتمری بازنشســتگی و متوســط دســتمزد را کــه ســاالنه افزایــش می یافــت حــذف و 
ــد  ــه رون ــود ک ــا ب ــن معن ــدام بدی ــن اق ــرد. ای ــن آن ک ــی3 را جایگزی ــت خرده فروش ــاخص قیم ــا ش ــدي ب پیون
تعدیــل متوســط دســتمزدها از تعدیــل قیمت هــا ســریع تر می شــد و چــون مســتمری بازنشســتگی پایــه دیگــر 
به جــای متوســط دســتمزدها بــر اســاس قیمــت تعدیــل می شــد، مقــدار آن نســبت بــه دســتمزدها کاهــش پیــدا 
می کــرد. درواقــع بــا افزایــش مــداوم متوســط دســتمزدها، و افزایــش نابرابری هــا میــان شــاغالن و بازنشســتگان، 
مســتمری بازنشســتگی پایــه کاهــش یافــت )Walker, 1991(. ایــن سیاســت ســبب تکامــل دومیــن جــزء اصلِی 
راهبــرد نظــام تأمیــن  اجتماعــی دولــت نیــز شــد. عــالوه بــر کاهــش مخــارج کلــی، بایــد به کارگیــري آزمــون 
وســع، بــه ضــرر بیمــة اجتماعــی افزایــش می یافــت )Piachaud, 1997(. دولــت ایــن امــر را بــا بیانــی مالیــم و 
دارای حســن تعبیــر، بــه محدودکــردِن مخــارج نظــام تأمیــن  اجتماعــی در »حدی کــه اقتصــاد بتوانــد از عهده اش 
برآیــد« و »هدفمندســازي« مزایــا بــرای افــرادی بــا نیــاز مبــرم معنــا کــرد )DHSS, 1985a(. ایــن راهبــرد بــه 
ــر پایــة حق بیمه هــای  ــا 1987، تعــداد مســتمری بگیران )ب هــدف اصلــی خــود دســت یافــت: از ســال 1978 ت
ــل،  ــادی )16 درصــد( یافــت. در مقاب ــدان  زی زمــان اشــتغال( 12 درصــد رشــد کــرد و هزینه هــا افزایــش نه  چن
ــت. در  ــش یاف ــون وســع( 62 درصــد و هزینه هــای آن 16 درصــد افزای ــة آزم ــر پای ــداد مســتمری بگیران )ب تع
ــد  ــرادی کــه مســاعدت اجتماعــی دریافــت می کردن ــداد اف ــا ســال 1995( تع ــر )ت ــی کمــی طوالنی ت مدت زمان
ــن  ــت )Hills, 1997(. اگرچــه ای ــش یاف ــت( افزای ــر )یک ششــم جمعی ــون نف ــه 9.3 میلی ــر ب ــون نف از 4.4 میلی
ــه حســن تعبیِر »هدفمندســازی« درســت از  ــایان ذکر اســت ک ــا ش مســئله موضــوع فصــل حاضــر نیســت، ام

1. The State Earnings Related Pensions Scheme(SERPS)
white paper .2: مقالــه ای متقاعدکننــده کــه بــا اســتفاده از حقایــق و منطــق به منظــور ارائــة راه حلــی خــاص بــرای مشــکلی خــاص ارائــه 

ــان(. ــود )مترجم می ش
3. Retail price index
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آب درنیامــد، زیــرا براســاس تخمین هــا 900 هــزار نفــر از دریافت کننــدگان مســتمری بازنشســتگی نتوانســتند از 
ــوند. ــد ش ــی بهره من ــاعدت های اجتماع مس

دومیــن مخالفــت علیــه مســتمری بازنشســتگی در دهــة 80 میــالدی، نابــودی طــرح مســتمری بازنشســتگي 
دولتــی مرتبــط بــه درآمــد )SERPS( بــود. ]تعهــداِت[ ایــن طــرح کــه در ســال 1978 بــا حمایــت همــة احــزاب 
ــة 80، پیشــنهاد  ــود. در اواســط ده ــاًل پرداخــت ش ــال 1998 کام ــا س ــود ت ــرار نب ــد، ق ــی ش ــان معرف در پارلم
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــه دولــت بریتانیــا ایــن بــود کــه تــا ســال 2010 نیــازی بــه محدودکردن 
ــاً به دلیــل ســطح پاییــن مســتمری های بازنشســتگی  هزینه هــای مســتمری بازنشســتگی نیســت و ایــن عمدت
بریتانیــا از دیگــر کشــورهای اروپایــی بــود. دولــت دیــدگاه متفاوتــی داشــت: »هزینه هــای مشخص شــده و در 
 DHSS, 1985a,p.( حــال ظهــوِر ایــن برنامــه بایــد همــه را بــا هــر عقیــده ای بــرای لحظــه ای بــه تأمــل وادارد
21(؛ بنابرایــن قانــون تأمیــن اجتماعــی ســال 1986، بــا تغییــر مبنــای محاســبة کســب اســتحقاق دریافــت مزایــا 
ــای SERP را بســیار کاهــش داد و در عیــن  ــه کل ســابقه دریافتی هــا، مزای از بهتریــن 20 ســاِل دریافتی هــا ب
ــذف  ــات ح ــی، موجب ــة مل ــام بیم ــای نظ ــه برنامه ه ــش حق بیم ــی و کاه ــای مالیات ــق تخفیف ه ــال از طری ح
طــرح دولتــی را بــه نفــع مشــارکت در بازنشســتگی خصوصــی یــا شــغلی فراهــم کــرد )جــدول 1-14(. معیــار 
اســتحقاق بهتریــن 20 ســال دریافتی هــا بــا هــدف تــالش بــرای بهبــود مســتمری زنــان ایجــاد شــد. از ایــن 
بابــت، حــذف آن بیشــترین تأثیــر را بــر زنــان داشــت. همچنیــن، ایــن قانــون، خــواص دیگــِر ایــن طــرح را کــه 
بــه نفــع زنــان بــود از بیــن بــرد: حــق بــه  ارث  بــردِن کامــل مزایــای SERPS بــرای همســران و کمــک مالــی 

در قبــال مســئولیت های خانگــی )مراقبــت از کــودکان(.
ــه در  ــت ک ــرار گرف ــی ق ــالت دولت ــاج حم ــی بازنشســتگی آم ــة اجتماع ــة 1980 بیم ــا طــی ده در بریتانی
ــه  ــاره ای«1 ب ــود؛ درنتیجــه گرایــش »ق ــدازة بخــش عمومــی و گســترش بخــش خصوصــی ب ــی کاهــش ان پ
نظــام تأمیــن اجتماعــی مرتبــط بــه دســتمزد بــه میــزان قابل توجهــی کاهــش یافــت و نظــام بــه حالــت اولیــه 
ــط  ــم متوس ــر از یک پنج ــتگی کمت ــتمری های بازنشس ــه در آن ارزش مس ــت ک ــود بازگش ــة خ و بوریج گون
دســتمزدها بــود )در حــال حاضــر 17 درصــد(. مســلم اســت کمک هزینه هــای مبتنــی بــر آزمــون وســع به منظــور 
جلوگیــری از فقــر شــدید بســیار ضروری انــد. ایــن چرخــش به ســوی نظــام بوریجــی را بایــد در فصــل اتفاقــات 
فوق العــادة تاریخچــة بیمــة اجتماعــی و اصالحــات بازنشســتگی درج کــرد. احتمــااًل مهم تریــن پیامــد پیگیــري 
دو هــدف کالســیک نئولیبرالیســم از ســوي دولــت، کاهــش نقــش دولــت و گســترش بخــش خصوصــی باشــد. 

Contintenal .1: قارة اروپا به جز کشورهای انگلیسی زبان )مترجمان(.
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هنگامــی کــه ایــن امــر بــا شــور و حــرارت اَِونجلیکــی پیــش بــرود، ممکــن اســت نتایــج شــوکه کننده ای داشــته 
ــای  ــة SERPS )طــرح مزای ــروج از برنام ــرای خ ــران ب ــورد، ایجــاد فرصــت و تشــویق کارگ ــن م ــد. در ای باش
ــی و کســورات  ــن( در ازای تخفیف هــاي مالیات ــه طــرح بازنشســتگي شــخصی )حق بیمــة معی ــن( و ورود ب معی
ــت  ــع، دول ــد. درواق ــه انجامی ــروش کالهبرداران ــزرگ ف ــوایي ب ــه رس ــی، ب ــة اجتماع ــای بیم ــة برنامه ه حق بیم
مســئولیت های اجتماعــی خــود دربــارة بازنشســتگی را بــه بخشــی خصوصــی واگــذار کــرد کــه تنظیم گــری در 
آن بســیار ضعیــف بــود و نماینــدگان و شــرکت های بیمــه بــا اشــتیاق فــراوان توانســتند طرح هــای بازنشســتگی 
ــن  ــود را تأمی ــخصی خ ــی ش ــع مال ــد و مناف ــترش دهن ــای SERPS گس ــه ج ــری را ب ــت و پرهزینه ت بی کیفی
کننــد. تخمین هــا متفاوت انــد، امــا حــدود 3 میلیــون نفــر از طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی فریــب خوردنــد؛ 

درحالی کــه می توانســتند بــا مانــدن در طــرح بیمــة اجتماعــی دولتــی بازنشســتگی بهتــری داشــته باشــند.
حملــه ای کــه بــه بیمــة اجتماعــی شــد، بســیار گســترده تر از حملــه بــه طرح هــای بازنشســتگی بــود و بیــش 
از دو دهــه ادامــه پیــدا کــرد. ابتــدا، در ســال 1984- در دوران بیــکاري شــدید-معیار واجــد شــرایط بودن بســیار 
ــود. ســپس در ســال 1996 برنامــه  ــه ب ــدان بعــدی از بیــن رفت ســختگیرانه تر شــده و امــکان بیمه کــردن فرزن
ــال  ــا از س ــکاری در بریتانی ــای بی ــام مزای ــاختاری در نظ ــر س ــتین تغیی ــان )JSA(1 )نخس ــة کارجوی کمک هزین
1930( جایگزیــن مزایــای بیــکاری بیمــة ملــی2 و مســاعدت اجتماعــی بــرای افــراد بیــکار3 شــد. همــراه بــا ایــن 
تغییــر، دورة پرداخــت مزایــای برنامــة کمک هزینــة کارجویــان کــه جزئــی از نظــام بیمــة اجتماعــی و مبتنــی بــر 
پرداخــت حق بیمــه بــود، از یــک ســال بــه حداکثــر شــش مــاه کاهــش پیــدا کــرد. در زمــان معرفــی ایــن برنامــه، 
ــد. ایــن اصالحــات  بیــش از نیمــی از افــراد بیــکاِر مزایابگیــر، بیــش از شــش مــاه بــود کــه بیــکار شــده بودن
رادیــکال در ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی، نه تنهــا ســبب کاهــش مخــارج انجام شــده بــرای بیــکاران شــد، 
بلکــه مــرز میــان اهــداف بیمــة اجتماعــی و مســاعدت های اجتماعــی را کمرنــگ کــرد. درنتیجــه تعــداد کمــی از 
بیــکاران بــرای دریافــت مزایــای مبتنــی بــر بیمــه واجدشــرایط شــدند. اگرچــه مزایــای مســتمری بگیران بیــش 
از بیــکاران اســت، ارزیابــی جداگانــة نظــام بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی، چــه از نظــر منافــع ایــن گــروه 

و چــه از نظــر اهــداف تحلیلــی بحــث حاضــر، بی معنــی اســت.
ــا  ــی رخ داد، ام ــتگی دولت ــاخت های بازنشس ــتری در زیرس ــرات بیش ــال 2000، تغیی ــل س ــة 90 و اوای ده

Allowance Job Seekers .1: مزایایی برای افراد بیکار در بریتانیا که جویای کار هستند )مترجمان(.
2. National Insurance unemployment benefit
3. social assistance for the unemployed
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به هیچ وجــه بــا آســیب های وارده در دهــة 1980 قابل مقایســه نبــود. شــاید شــگفت آورتر باشــد، امــا 
ــر نظــام  ــا سیاســت های قبلــی و تأثیــرات آن هــا ب ــرای مقابلــه ب دولت هــای کارگــری جدیــد، هیــچ اقدامــی ب
بازنشســتگی و بازنشســتگان )ماننــد بازیابــی ارتبــاط مزایــا بــه دســتمزدها در نظــام بازنشســتگی پایــه )BP(، بــا 
ــد افزایــش نقــش  ــد. درحقیقــت، رون ــد( نکردن وجــود اینکــه بازنشســتگان بارهــا و بارهــا مطالبه گــر آن بوده ان
ــا مرتبط ســاختن  ــة کاهــش مخــارج نظــام بیمــة اجتماعــی، ب ــه هزین ــر آزمــون وســع ب ــی ب برنامه هــای مبتن
ــام دارد(  ــرای بازنشســتگان )کــه اکنــون اعتبــار بازنشســتگی1 ن مزایــای درحال افزایــش مســاعدت اجتماعــی ب
بــه دســتمزدها )به جــای قیمت هــا( تقویــت شــد. از ســال 1980، تعدیــل دســتمزدها همــواره موجــب افزایــش 
ــای  ــن ارزش مزای ــون بی ــده اســت و هم اکن ــران و مســتمری بگیران ش ــتمزد بگی ــان دس ــدی می ــکاف درآم ش
ــه انداختــه اســت. علی رغــم مجموعــه ای از اقدامــات  ــا فاصل بیمــة اجتماعــی و مســاعدت اجتماعــی یــک دنی
تبلیغاتــِی دولــت بــرای افزایــش اســتفادة عمــوم از ایــن برنامــه، حــدود 600 هــزار نفــر از بازنشســتگان بــرای 
ــن  ــت )S2P(2 جایگزی ــتگی دوم دول ــرح بازنشس ــن ط ــد. دومی ــدام نمی کنن ــی اق ــاعدت اجتماع ــت مس دریاف
ــی نســبتاً متوســط اســت.  ــا دریافت ــرادی ب ــن طــرح تنهــا اف SERPS شــده اســت. در حــال حاضــر هــدف ای

 SERPS ایــن طــرح موجــب تضعیــف اهــداف و آرمان هــای نظــام بیمــة اجتماعــی می شــود؛ اهدافــی کــه در
ــا خدمــات بیمــه ای بخــش خصوصــی و در برخــی مــوارد فرارفتــن از آن. در بازتــاب  وجــود داشــت: برابــری ب
دیگــری از سیاســت های به شــدت نئولیبــرال دهــة 80، دولــت کارگــری جدیــد تــالش کــرد بخــش خصوصــی 
ــد  ــراد کم درآم ــرای اف ــع3« ب ــام »بازنشســتگی ذی نف ــه ن ــه ای ب ــرح بازنشســتگی کم هزین ــی ط ــرای معرف را ب
تشــویق کنــد، امــا درنهایــت مقــررات وضع شــده تبدیــل بــه یــک مانــع شــد؛ زیــرا تأمین کننــدگان بــا ســقف 

ــد. ــت کردن ــی مخالف ــای مدیریت ــدی هزینه ه یک درص

اصالحات بازنشستگی در آلمان

اصالحــات انجام شــده در آلمــان از نظــر زمانــی و شــدت بــا اصالحــات انجام شــده در بریتانیــا تضــاد مســتقیم 
دارد. همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، آلمــان و بیشــتر کشــورهای قــاره اروپــا یــک دهــه پــس از بریتانیــا 
ــود، در آلمــان و دیگــر  ــا ب ــرال کــه در بریتانی ــن، آن شــور نئولیب ــر ای ــزون  ب ــد. اف اصالحــات را اعمــال کردن
ــی  ــک جهان ــروی از توصیه هــای بان ــات و پی ــا وجــود همســویی جریان ــن رو ب کشــورها وجــود نداشــت؛ از ای

1. Pension Credit
2. The State Second Pension
3. Stakeholder pensions
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ــام  ــی نظ ــول اساس ــه اص ــود و ب ــکال نب ــا رادی ــدازه بریتانی ــه به ان ــده به هیچ وج ــات اعمال ش )1994(، اصالح
ــات  ــه در اصالح ــی را ک ــناختی و اقتصادی-اجتماع ــل جمعیت ش ــرد. عوام ــه وارد نک ــی صدم ــة اجتماع بیم

ــت. ــر گرف ــه1 در نظ ــی در پیش زمین ــه عوامل ــار به مثاب ــن بافت ــوان در ای ــود، می ت ــه ب ــا در پس زمین بریتانی
اصالحــات بازنشســتگی در آلمــان، در اوایــل ســال 1990 آغــاز شــد و تاکنــون کمابیــش تداوم داشــته اســت. 
دولــت فــدرال درمــورد اهــداف خــود دربــارة بازنشســتگی کشــور )GRV( صراحــت داشــته اســت. ایــن اهــداف 
ــن  ــی ای ــدف اساس ــتمری ها. ه ــزان مس ــش می ــان و کاه ــة کارکن ــرخ حق بیم ــر ن ــش کمت ــد از: افزای عبارت ان
ــازار  ــا تغییــرات جمعیت شــناختی و تغییــرات ب اســت کــه به منظــور کســب اطمینــان از پایــداري GRV آن را ب
ــا شــرایط  ــق ب ــرال مطاب ــورد، سیاســت های نئولیب ــن م ــن در ای ــم )BMFSFJ, 2006(؛ بنابرای ــق دهی کار تطبی
ملــی تنظیــم می شــود: GRV طرحــی محبــوب اســت کــه در جامعــه نهادینــه شــده اســت، امــا دولــت تــالش 
می کنــد انــدازة آن را به منظــور تعدیــل هزینه هــای نیــروی کار، تقویــت رقابــت بین المللــی و افزایــش اشــتغال 

محــدود کنــد.
ــوده و هــدف  ــک ب ــوع اصالحــات پارامتری ــات اصالحــی معرفی شــده، از ن ــر، اقدام ــزده ســال اخی طــی پان
آن هــا تنظیــم طــرح بــرای دســتیابی بــه اهــداف یادشــده اســت؛ البتــه تمــام ایــن »تعدیل هــا« شــامل کاهــش 
مســتمری بازنشســتگی یــا اعمــال محدودیت هــای بیشــتر درمــورد واجــد شــرایط بودن اســت. مهم تریــن آن هــا 

عبارت انــد از:
ــا  ● ــد و ب ــی جدی ــری فرمول ــا به کارگی ــت مســتمری بازنشســتگی ب ــش دورة احــراز شــرایط دریاف افزای

ــتمری بگیران؛ ــردازان و مس ــان حق بیمه پ ــوازن می ــاد ت ــدف ایج ه
ــره و  ● ــد به ــدی بازنشســتگان مانن ــع درآم ــر مناب ــاال و دیگ ــر مســتمری های ب ــی ب ــال مالیات های اعم

اجــاره؛
حذف اعتبارات حق بیمه برای مستمری ها در زمان تحصیل و کارآموزی؛ ●
کاستن از روند افزایشی مستمری ها؛ ●
افزایش سن بازنشستگی قانونی؛ ●
کاهش آکچوئریال مستمری ها برای کسانی که زودتر از موعد بازنشسته می شوند؛ ●
ــرای گســترش طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی و شــغلی و تشــویق  ● ــی ب ــة مشــوق های مالیات ارائ

.)Naegele & Walker, 2007, p. 155( ــه آن هــا ــرای پیوســتن ب کارگــران ب
1. Foreground
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عــالوه بــر ایــن اقدامــات کــه ســبب عقب نشــینی نظــام بیمــة اجتماعــی شــده اند، هم زمــان پیشــرفت هایی 
نیــز رخ داده اســت؛ بــراي مثــال در ســال 2002، در آلمــان نخســتین طــرح حقــوق بازنشســتگی پایــه و مبتنــی 
بــر آزمــون وســع بــرای افــرادی کــه شــامل GVR نمی شــدند )ماننــد مــادران خانــه دار، ازکارافتــادگان و کارگــران 
مســن تر دارای مســتمری انــدک( معرفــی شــد. ایــن طــرح بــا نظــام مســاعدت اجتماعــی کشــور تفــاوت داشــت 
و طراحــی شــه بــود تــا از وابســتگی افــراد مســن بــه مستمری شــان کــه میزانــی کمتــر از خــط فقــر داشــت 
جلوگیــری کنــد. الیــة دوم نیــز از ســال 2005 بــا اجازه یافتــن کارکنــان بــرای عضویــت در طــرح بازنشســتگی 
شــغلی1 از طریــق تخصیــص بخشــی از درآمدشــان بــه ایــن طــرح بهبــود یافتــه اســت. ایــن امــر، منجــر بــه 
ــِد  ــه 60 درص ــد ک ــان ش ــرکت های آلم ــِد ش ــدود 80 درص ــا ح ــغلی ت ــتگی های ش ــریع بازنشس ــری س فراگی
نیــروی کاِر بخــش خصوصــی را پوشــش داد؛ البتــه ایــن طــرح بیشــتر میــان افــراد مســن رایــج اســت و بیشــتر 

.)Naegele & Walker, 2007( اعضــای آن زن هســتند
ماننــد دیگــر کشــورهای اروپایــی، آلمــان به منظــور بهبــود پایــداري نظــام بیمــة اجتماعــی خــود در آینــده، 
ســن بازنشســتگی را افزایــش داده اســت. در بریتانیــا بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه ســن بازنشســتگی بــرای 
ــورد  ــون برخ ــال قان ــل اعم ــن حاص ــه ای ــود )ک ــر می ش ــده براب ــال آین ــی 20 س ــان )60( ط ــردان )65( و زن م
عادالنــه2 از طــرف دیــوان دادگســتری اروپــا در ســال 1995 اســت(، افزایــش ســن بازنشســتگی پیچیدگی هــای 
بیشــتری دارد. ایــن تغییــرات در آلمــان ابتــدا در ســال 1992 اعــالم شــد. در ســال 2002 ســن بازنشســتگی بــه 
65 ســال افزایــش یافــت و در ســال 2012 بــه 67 ســال خواهــد رســید. بازنشســتگی زودهنــگام در ســنین قبلــی 
بازنشســتگی، یعنــی 60 و 63 هنــوز ممکــن اســت، امــا مجــازات آکچوئــری ســخت تری بــه همــراه دارد کــه 
به منظــور جلوگیــری از بازنشســتگی پیــش از موعــد طراحــی شــده اســت. اگــر افــراد ایــن گزینــه را انتخــاب 
ــد. ایــن  ــد کاهــش چشــمگیِر مســتمری خــود را بپذیرن ــر بازنشســته شــوند، بای ــور شــوند زودت ــا مجب کــرده ی
ــر بازنشسته شــدن اســت؛ یعنــی اگــر کســی در ســن 60  ــه ازای هرمــاه زودت ــه میــزان 0.3 درصــد ب کاهــش ب

ســالگی بازنشســت شــود، 18 درصــِد مســتمری GVR او کســر خواهــد شــد.
آلمــان در یکــم ژوئــن 2002، طرحــی مشــابه بــا رویکــرد بریتانیایــی، هرچنــد محتاطانــه و قاعده مندتــر را بــا 
Altersvermögensergänzu- :3 )عنــوان آلمانــی یعنــوان طــرح مکمــل بازنشســتگي حق بیمــة معیــن خصوصــ

1. Occupational Pension Scheme
2. Equal Treatment
3. Private defined contribution supplementary pension scheme
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ngsgesetz( معرفــی کــرد. اگرچــه هــدف ایــن طــرح بــدون شــک ایجــاد الیــة دیگــری از نظــام بیمــه خصوصی 

ــرای طــرح اصلــی  ــی( اســت، دســت کم به عنــوان جایگزینــی آشــکار ب ــا تجویزهــای بانــک جهان )هم راســتا ب
ــده می شــد(. برعکــس،  ــة 80 دی ــه سیاســت های تاچــری در ده ــده نمی شــود )آن طــور ک ــة اجتماعــی دی بیم
ماننــد دومیــن طــرح بازنشســتگی بریتانیایــی کــه تقریبــاً در همیــن دوره معرفــی شــد، هــدف ایــن مســتمری 
ــت در  ــر عضوی ــا آنهــا را عــالوه ب ــدان نوجــوان اســت ت ــا فرزن ــی ب ــا خانواده های ــرادی کم درآمــد ی مکمــل، اف
GVR بــه پرداخــت حق بیمــة اختیــاری بــه طــرح بازنشســتگی شــغلی یــا شــخصی تشــویق کنــد. بدین ترتیــب 

ــن  ــن رو ای ــه 67 و 68 درصــد خواهــد رســید؛ از ای ــا ســال 2030 ب ــی آن هــا، ت ــرخ جایگزینــی مســتمری کل ن
ــات  ــل اقدام ــه به دلی ــت ک ــتمری  آن هاس ــت رفته از مس ــش ازدس ــران آن بخ ــی جب ــد، به نوع ــتمری جدی مس
هزینــه کاِه یادشــده رخ داده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر خط مشــی آلمانــی موجــب انتقــال منابــع مالــی انــدک از 
نظــام بیمــة اجتماعــی بــه بخــش خصوصــی یــا از دولــت بــه فــرد می شــود. از یارانه هــای عمومــی به عنــوان 
ــی و چــه  ــه شــکل تخفیف هــای مالیات ــد اســتفاده می شــود؛ چــه ب ــه طــرح جدی ــراد ب ــرای ورود اف مشــوقی ب
ــارد  ــد. در ســال 2008، حــدود 10 میلی ــی نگرفته ان ــف مالیات ــه تخفی ــرادی ک ــرای اف پرداختی هــای مســتقیم ب
ــت. در  ــاص یاف ــی اختص ــرمایه گذاری های خصوص ــویق س ــرای تش ــرح، ب ــی ط ــة نهای ــوان مرحل ــورو به عن ی
ــد  ــه می پردازن ــه GVR حق بیم ــار ب ــه به اجب ــرادی را ک ــام اف ــل تم ــن طــرح مســتمری مکم ــال حاضــر، ای ح
تحــت پوشــش قــرار می دهــد. هــدف ایــن اســت کــه مســتخدمان کشــوری1 و دیگــر کارکنــان بخــش عمومــی 

نیــز تحــت پوشــش قــرار بگیرنــد.
اگرچــه ایــن خط مشــی به وضــوح نوعــی خصوصی ســازِی دولت-پشــتیبان اســت، ایجــاد تدریجــی 
ــا  ــا آنچــه در اواســط دهــة 80 در بریتانی ــار نظــام بیمــة اجتماعــی، ب طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی در کن
ــه دوش  ــش را ب ــر هزینه های ــا نف ــوز میلیون ه ــه هن ــده می شــد )ک ــون2 دی ــت آزاِد بی قان ــک رقاب ــه شــکل ی ب
ــژه ای  ــات وی ــد از الزام ــی بای ــتگی خصوص ــای بازنشس ــان، طرح ه ــتقیم دارد. در آلم ــادي مس ــند( تض مي کش
پیــروی کننــد تــا مشــوق های مالــی دریافــت کننــد؛ بــرای نمونــه بایــد قبــل از 60 ســالگی بــا افــراد قــرارداد 
منعقــد شــود، نمی تــوان از طرح هــا به عنــوان ضمانــت وام اســتفاده کــرد و ســرمایه گذار بایــد الزامــًا 
ــتگی  ــای بازنشس ــورد طرح ه ــد. درم ــته باش ــر داش ــی و مادام العم ــا پلکان ــت ی ــه و ثاب ــه ای ماهیان کمک هزین

1. Civil servants
2. the free-for-all
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اندوخته گــذاری خصوصــی1 و پس اندازهــای بانکــی بایــد زمان بنــدی پرداخــت تأییدشــده ای وجــود داشــته باشــد. 
ــای  ــا پرداخت ه ــی ی ــات عموم ــای مالی ــراه تخفیف ه ــرادی به هم ــای انف ــامل حق بیمه ه ــل ش مســتمري مکم
مســتقیم اســت. بــرای واجد شــرایط شــدن بــرای یارانه هــای عمومــی، ســطح حداقلــی پرداخــت حق بیمــه بــه 
ــرای بزرگســاالن و  ــه ب ــة پای ــامل کمک هزین ــا ش ــن یارانه ه ــده اســت. ای ــای خصوصــی مشــخص ش طرح ه
ــای  ــرادی و کمک هزینه ه ــای انف ــرح حق بیمه ه ــردو ط ــرح جدید-ه ــن ط ــارج ای ــود. مخ ــز می ش ــودکان نی ک
مالیاتــی-در ســال 2002 آغــاز شــد و تــا ســقف 1 درصــد ســقف حق بیمــة GRV تنظیــم شــد و در ســال 2004 

ــی مجــاز اســت. ــای دولت ــر به شــرط کاهــش کمک هزینه ه ــداز کمت ــه 4 درصــد رســید. پس ان ب
ایــن دو مطالعــة مــوردی دربــارة اصالحــات نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعــی، نشــان دهندة تفــاوت عظیــم 
در الگــو و رویکــرد دو کشــور آلمــان و بریتانیــا )آفریننــدگان ایــن نظــام قدیمــی( در اروپاســت. مورد آلمان بیشــتر 
ــد کلــی اصالحــات در اروپاســت )به جــز کشــورهای بلــوک کمونیســت پیشــین(. درمجمــوع،  نشــان دهندة رون
اصالحــات نظــام بیمــة اجتماعــی در اروپــا رونــدی تدریجــی دارد؛ درحالی کــه اتحادیــة اروپــا در تســهیل تبــادل 
اطالعــات و تجربــة سیاســی میــان کشــورهای عضــو و همچنیــن در تنظیــم اســتانداردها نقشــي مهــم دارد، امــا 
مســیر دیگــری از اصالحــات در نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعــی در کشــور ســوئد پیــش  گرفتــه شــد. ایــن 
کشــور تصمیــم گرفــت از الگــوي چندالیــة بانــک جهانــی )1994( پیــروی نکنــد و آن را بازبینــی کنــد و حق بیمة 
ــازی  ــای خصوصی س ــو به ج ــن الگ ــد )Holzmann & Stiglitz, 2001(. در ای ــح ده ــمی2 را ترجی ــن اس معی
ــا و  ــف در بریتانی ــه در حالت هــای شــدید و خفی ــة اجتماعی-همان طــور ک بخش هــای نظــام بازنشســتگی بیم
آلمــان یافــت می شــود- حســاب اســمی فــردی3 در کنــار نظــام بیمــة اجتماعــی ایجــاد می شــود؛ بــراي مثــال، 
ــود.  ــز می ش ــه واری ــرة حق بیم ــة ذخی ــپردة جداگان ــه س ــه، ب ــِد حق بیم ــد از کل 18.5 درص ــوئد، 2.5 درص در س
ــا  ــد، امــا بخشــی از مزای ایــن روش، ویژگی هــای اساســی نظــام بازنشســتگی بیمــة اجتماعــی را حفــظ می کن
را بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم وابســته می کنــد و مانــع جدیــدی بــر ســر راه بازنشســتگی پیش ازموعــد قــرار 

می دهــد.

1. Private funded pension plan

2. Notional defined contribution
3. Individual notional account
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آیندة بیمة اجتماعی

پــس از مــرور روندهــای اصالحــات اخیــر در نظــام بیمــة اجتماعــی اروپــا، چــه آینــده ای می تــوان بــرای آن در 
نظــر گرفــت؟ بــدون زیــاده روی در گمانه زنی هــای بی اســاس، محتمل تریــن آینــده، ادامــة روندهــای جــاری 
ــادی هــر کشــور  ــات تاریخــی و نه ــا و خصوصی ــه از مســیر تجربه شــدة نظام هــای رفاهــی در اروپ اســت ک
ــر شــد،  ــر ذک ــه پیش ت ــواده ک ــازار کار و خان ــرات در ب ــال دارد تغیی ــن، احتم ــر ای ــد. عــالوه ب ــروی می کنن پی
دلیــل مناســبی بــرای محدودکــردن نقــش بیمــة اجتماعــی در کل نظــام حمایــت اجتماعــی پنداشــته شــود؛ 
ــی  ــی همبســتگی اجتماع ــی جایگزین ــه در پ ــوژی ای اســت ک ــود ایدئول ــل وج ــردی به دلی ــن راهب ــه چنی البت
ــا شــرایط معاصــر را بــدون  ــا مســئولیت فــردی اســت؛ زیــرا نوســازی یــا تطبیــق نظــام بیمــة اجتماعــی ب ب
محدودســازی یادشــده دشــوار می یابــد. بــرای نشــان دادن ایــن موضــوع، یــادآوری کوتــاه نقــاط قــوت و ضعــف 

بیمــة اجتماعــی ممکــن اســت مفیــد باشــد.
از نظــر نقــاط قــوت، نظام هــای بیمــة اجتماعــی بــه ایــن دلیــل موفق انــد کــه روشــی نســبتاً مقرون به صرفــه 
و روشــن را بــرای تضمیــن حمایــت اجتماعــی در دوره هــای غیبــت از بــازار کار ارائــه می دهنــد. بنیــان اقتضائــی1 
بیمــة اجتماعــی، از نظــر مدیریتــی بــرای متقاضیــان و مدیــران ســاده اســت و بــه ایــن دلیــل نــرخ دریافــت2 ایــن 
برنامه هــا در جهــان باالســت. ارتبــاط نزدیــک میــان ریســک فقــر3 و بــازار کار تــا زمانــی معنــا مي یابــد کــه کاِر 
ُمــزدی منبــع اصلــی امنیــت اقتصادی-اجتماعــی باشــد. از آنجــا کــه بیمــة اجتماعــی روشــی بــرای جایگزینــی 
ــردن  ــا فراهم ک ــت ب ــن حمای ــه ای ــد ک ــت می کن ــازارکار حمای ــرد ب ــت، از عملک ــت رفته[ اس ــتمزِد4 ]ازدس دس
ــر از  ــا کمت ــه مزای ــی ک ــود. هنگام ــام مي ش ــی انج ــطح مل ــک در س ــع ریس ــق توزی ــان از طری ــت کارکن امنی
ــای مســاعدت  ــا مزای ــد داشــت. در مقایســه ب ــود نخواه ــده ای وج ــر بازدارن ــچ تأثی ــود، هی ــن ش ــتمزد تعیی دس
اجتماعــِی مبتنــی بــر آزمــون وســع، بیمــة اجتماعــی بــا داغ ننــگ همــراه نیســت. افــزون  بــر ایــن، اگرچــه ارتبــاط 
میــان حق بیمــه و مزایــا در نظــام تــوازن درآمد-هزینــه کم اهمیــت اســت، ایده هــای »برابــری افقــی«5 و حــق 
ــود  ــة خ ــه نوب ــر، ب ــن ام ــوب هســتند. ای ــواره محب ــه، هم ــل پرداخــت حق بیم ــا به دلی ــت مزای ــی دریاف اجتماع
ــد آلمــان(.  ــی توجــه شــود )همانن ــه نظــام مل ــژه هنگامــی کــه ب ــد؛ به وی انســجام اجتماعــی را تقویــت می کن

1. Contingency basis
2. take-up rate
3. Poverty risks
4. Wage substitution
5. Horizontal equity
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حــق بیمه هــای پرداختــی کارفرمایــان نیــز تأکیــدی بــر ایــن مفهــوم اســت کــه تعهــدی بــرای هــر دو جنبــة 
بــازار کار )کارفرمــا و کارگــر( وجــود دارد کــه نه تنهــا بــرای خودشــان بلکــه بــرای کل نیــروی کار فعالیــت کننــد. 
عــالوه بــر ایــن، در غیــاب بیمــة اجتماعــی، ایــدة قــرارداد اجتماعــی همبســتگی کــه بنیــان نظــام بازنشســتگی 
اســت غیرممکــن می شــود )Walker, 1997(. درنهایــت، مدیریــت بیمــة اجتماعــی بســیار ارزان تــر از مســاعدت 
ــا مســاعدت  ــة بیمــة اجتماعــی در مقایســه ب ــرخ هزین ــا بیمــة خصوصــی اســت )در انگلســتان، ن اجتماعــی ی

ــه ده اســت(. ــک ب اجتماعــی دســت کم ی
از نظــر نقــاط ضعــف، پیونــد بیمــة اجتماعــی بــا کاِر ُمــزدی، در شــرایط وجــود مشــاغل دائــم و تمام وقــت، 
مناســب و مهــم اســت، امــا پــس از تغییــرات ســاختاری در بــازار کار، مشــاغل تمام وقــت در حــال کاهش انــد. 
در ایــن شــرایط، هــر نظــام بیمــة اجتماعــی کــه شــکل اصلــی خــود را حفــظ کــرده باشــد، محکــوم بــه حــذف 
شــماری از کارگــران »غیراســتاندارد« از دایــرة شــمول خویــش اســت. بــه همیــن نحــو، بــا تغییــرات ســاختار 
ــد،  ــت می کنن ــا را مدیری ــه مزای ــه دسترســی ب ــا، ک ــن برنامه ه ــواده، شــرایط ســخت گیرانة مشــارکت در ای خان
تضمینــی بــرای اکتســاب حقــوق اجتماعــی اســت، امــا بــرای آنــان کــه توانایــی دســتیابی بــه اســتاندارد الزم را 
ــرا آن هــا بیشــتر  ــان رخ می دهــد؛ زی ــرای زن ــع به ویــژه ب ــه حســاب می آیــد. ایــن مان ــع ب نداشــته اند، یــک مان
ــت ســپری  ــم در شــغل های پاره وق ــط کار و ه ــارج از محی ــم در خ ــود را ه ــان خ ــردان ممکــن اســت زم از م
ــام  ــای نظ ــارج از طرح ه ــدت خ ــت طوالنی م ــی و مراقب ــای تک والدین ــد خانواده ه ــوارد مانن ــی از م ــد. برخ کنن

ــارة آن هــا بحــث می شــود. ــد کــه در ادامــه درب ــرار می گیرن بیمــة اجتماعــی ق
اگرچــه پرداخــت حق بیمــه درعمــل حــق دریافــت مزایــا را تضمیــن می کنــد، در نظــام تــوازن درآمد-هزینــه 
ــرای تأمیــن  ــع ب ــا وجــود دارد. درحقیقــت، اطمینــان از کفایــت مناب ارتبــاط کم اهمیتــی میــان حق بیمــه و مزای
مزایــای بازنشســتگان فعلــی بــه دولــت بســتگی دارد. اگرچــه هزینه هــای مدیریتــی بــرای دولــت نســبتاً کــم 

اســت، امــا ممکــن اســت بــرای کارفرمایــان )به ویــژه شــرکت های کوچــک( بســیار هنگفــت باشــد.
برخــی ممکــن اســت بــه ایــن مســئله اشــاره کننــد کــه دریافــت مزایــا از ســمت هــردو قشــر فقیــر و ثروتمند 
ــه  ــی نظــام بیمــة اجتماعــی به مثاب ــا ایــن ادعــا هــدف اصل از دیگــر معایــب نظــام بیمــة اجتماعــی اســت، ام
تالشــی جمعــی را نادیــده می گیــرد. بــا کنارگذاشــتن چنیــن بحث هــای ایدئولوژیکــی )کــه بــا اصــوِل خالــِص 
ــد( می شــود ایــن  ــار می زنن ــد نظــام بیمــة اجتماعــی را کن ــت مانن ــوده و مداخــالت دول ــی هم راســتا ب نئولیبرال
پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا معایــب ایــن نظــام از مزایــای آن بیشــتر اســت و آینــده ای تاریــک را بــرای آن 
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در اروپــا رقــم خواهــد زد؟ مــن این گونــه فکــر نمی کنــم، امــا اگــر آینــدة نظــام بیمــة اجتماعــی بــا گذشــتة بــه 
تصویــر کشــیده شــده اش متناســب باشــد، بایــد بــا شــرایط جمعیت شــناختی و اقتصادی-اجتماعی کنونــی تطبیق 
پیــدا کنــد. ایــن درحقیقــت اتفاقــی اســت کــه در بیشــتر کشــورهای اروپایــی در حــال رخ دادن اســت؛ بــرای مثال 
بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن مــدل ســنتی )نــان آور بــودن مــرد( رویکــرد بیشــتر نظام هــا ارائــة حمایــت فــردی 
بــرای هــر دو مــردان و زنــان اســت. درمــورد الزامــات جدیــد در خانــواده، آلمــان بــا افــزودن صنــدوق مراقبــت 
طوالنی مــدت1 بــه نظــام بیمــة اجتماعــی خــود پیشــتاز اســت. در SERPS بریتانیــا طــرد زنــان از نظــام بیمــة 
اجتماعــی در دســتور کار قــرار داشــت، امــا ابتــدا از ســوي دولتــی محافظــه کار و ســپس دولــت کارگــری از بیــن 

رفــت.
ــه  ــراد به طوری ک ــارکت اف ــرایط مش ــر ش ــی )تغیی ــة اجتماع ــام بیم ــازی نظ ــی نوس ــرورت اصل ــه ض ب
گروه هایــی کــه مشــمول دریافــت مزایــای کامــل بیمــة اجتماعــی نیســتند مشــمول شــوند( هنــوز رســیدگی 
نشــده اســت. ایــن ممکــن اســت از طرفــی بــه معنــای ارائــة اعتبــارات بیمــه ای بــرای طیــف وســیعی از نیازهــای 
ــات  ــری خدم ــش فراگی ــی افزای ــه معن ــت( و از طــرف دیگــر، ب ــوزی و مراقب ــل، کارآم ــد تحصی مقتضــی )مانن
به منظــور تحــت  شــمول  قرارگرفتــن افــرادی بــا ســابقة انــدک پرداخــت حق بیمــه )بــاز هــم زنــان( باشــد. ایــن 
مراحــل از اصــل اساســي نظــام بیمــة اجتماعــی تخطــی می کننــد، امــا در نظــام تــوازن درآمد-هزینــه در هــر 
صــورت اجــرای ایــن مــوارد تخیلــی و ناممکــن اســت. نظــام بیمــة اجتماعــی بــدون اعمــال چنیــن اصالحــات 
ــز  ــد. ج ــن دارن ــم و مطمئ ــتخدامی دائ ــه اس ــود ک ــل می ش ــرادی تبدی ــق اف ــه ح ــا ب ــج تنه ــی، به تدری اساس
ــه وجــود شــکاف در پوشــش طرح هــای بیمــة اجتماعــی  ــه ب ــا ک ــان، در بیشــتر دولت ه ــر آلم اصالحــات اخی
اذعــان دارنــد، ترجیــح ایــن بــوده اســت کــه رفــع ایــن معضــل از طریــق بیمه هــای خصوصــی یــا مســاعدت 
اجتماعــِی گزینشــی انجــام شــود. شــرایط نشــان می دهــد آینــدة نظــام بیمــة اجتماعــی در وهلــة نخســت امــری 
ــا پیشــرفت های عمــده در  ــا ب ــة سیاســی در اروپ ــه خواســت سیاســی2 اســت و در حــال حاضــر، روی وابســته ب

نظــام بیمــة اجتماعــی مخالــف اســت.

1. long-term care fund
2. Political will
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نتیجه گیری

مــرور گذشــته، حــال و آینــدة بیمــة اجتماعــی بــه پنــج نتیجــة اصلــی می انجامــد. نخســت، تفــاوت در نظام های 
اصلــی به دلیــل ســنت های خــاص، ائتالف هــای سیاســی-اجتماعی و ســاختارهای ســازمانی غالــب در قبــل و 
در زمــان ایجــاد آن هاســت. دوم اینکــه بــه همیــن دلیــل، ایــن سیســتم ها به طــور قابل توجهــی انعطاف پذیــر 
بوده انــد )محبوبیــت آن هــا نــزد بیمه پــردازان نیــز یکــی از عوامــل کلیــدی در بقــای آن هاســت(. ســوم اینکــه 
هرچنــد بیمــة اجتماعــی ملــزم بــه اصالحــات مــداوم بــوده اســت، دو مــوج نئولیبرالیســم در دهه هــای 80 و 
90 بیشــترین تأثیــر ســاختاری را داشــتند. چهــارم، میــزان ایــن تأثیــر، تابعــی از میــزان بــاور دولــت بــه اصــول 
اساســی بیمــة اجتماعــی و حمایــت مردمــی از آن اســت. درنهایــت، بــه نظــر می رســد بیمــة اجتماعــی در اروپــا 

در آینــده گســترش نیابــد، بلکــه اصالحــات پی درپــی بــه هــدف کاهــش انــدازه و دامنــة آن در راه باشــد.

پرسش هایی برای بحث

1. تاریخ شکل گیري بیمة اجتماعی در بریتانیا و آلمان چیست؟ تفاوت این دو برنامه در چیست؟
ــا افــرادی کــه شــغل پاره وقــت  ــان ی ــرای زن ــرای برابرســازی ایــن نظــام ب 2. واکــر چــه پیشــنهادی ب

ــد؟ ــه می ده ــد ارائ دارن
ــای  ــواده و بحث ه ــاختار خان ــازار کار و س ــرات در ب ــبی تغیی ــش نس ــر، نق ــای واک ــاس گفته ه 3. براس

ــت؟ ــان چیس ــا و آلم ــتگی در بریتانی ــای بازنشس ــده در برنامه ه ــرات اعمال ش ــک در تغیی ایدئولوژی
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15. نظام های بازنشستگی در بحران؛ سالمندی در عصر جهانی شدن

کریس فیلیپسن1

مقدمه

در تمــام کشــورهای صنعتی شــده، مهم تریــن نقــش سیاســت اجتماعــی، دســتیابی بــه امنیــت درآمــدی بــرای 
ســالمندان بــوده اســت. سیاســت اجتماعــی در آغــاز بــر کاهــش فقــر و تهیدســتی، به ویــژه در میــان ســالمندان 
ــت،  ــای آن را گرف ــا ج ــي درآمده ــدف جایگزین ــرد و ه ــر ک ــدف تغیی ــن ه ــج ای ــا به تدری ــود، ام ــز ب متمرک
ــد.  ــه دورة بازنشســتگی را بده ــتغال ب ــی از دورة اش ــبک زندگ ــداوم س ــازة ت ــه اج ــی ک ــه میزان ــی ب جایگزین
کشــورها از نظــر توســعة حمایت هــای بازنشســتگی تفــاوت دارنــد. اروپــا طرح هــای بازنشســتگی و بیمــة ملــی 
پایــه را از اواخــر قــرن 19 بــه بعــد معرفــی کــرد )بــرای نمونــه نظــام بیســمارکی بیمــة کارگــر در آلمــان در 
ســال 1889 و نظــام غیرمشــارکتی مســتمری ســالمندان در بریتانیــا در ســال 1908(. ایاالت متحــده در ســال 
1935 برنامــة ملــی بازنشســتگی خــود را بــا تصویــب قانــون تأمیــن اجتماعــی ایجــاد کــرد )بنــد 2 ایــن قانــون 
ــة  ــرای بیم ــی ب ــی قانون ــج در ســال 1942، بنیان ــزارش بوری ــا گ ــة بازنشســتگی را شــکل داد(. در بریتانی بیم
ــالمندان  ــت از س ــة 1950 حمای ــل ده ــا اوای ــت کم ت ــی، دس ــا به طورکل ــد، ام ــال 1948 آفری ــی در س اجتماع
ــه جــای اینکــه »بیمــة  ــت اساســاً ب ــن حمای ــود، ای ــده ب ــی به شــدت محــدود مان در بیشــتر کشــورهای غرب

.)Blackburn, 2002( ــده می شــد ــرا« نامی ــه فق ــده شــود »کمــک ب اجتماعــی« نامی
تونــی جــودت )p. 73 ,2005( ، بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه جنــگ جهانــی دوم تــا چــه حــد نقــش دولــت 
ــا  ــرات بیشــتر در بریتانی ــن تغیی ــد »ای ــر داد. او اشــاره می کن ــی را کــه از آن می رفــت« تغیی ــدرن و »انتظارات م
آشــکار بــود؛ یعنــی جایــی کــه مینــارد کینــز به درســتی »نیــاز دورة پــس از جنــگ بــه امنیــت فــردی و اجتماعی« 
ــه شــده در طــول دورة رکــود  ــت تجرب ــی و عدم امنی ــن خصــوص، خاطــرة بی عدالت ــی کــرد«. در ای را پیش بین
اقتصــادی دهــة 1930 بســیار تأثیرگــذار بــود. در ایــن دوره، دولــت رفــاه نیــز گســترش یافــت کــه تالشــی بــرای 
ــا شــهروندی اجتماعــی تحــت  ــل« )Lowe, 1993, p. 21( ی نهادینه کــردن »حــس وحــدت و مســئولیت متقاب
تأثیــر کتــاب پرنفــوذ مارشــال )1950( بــود. ســالمندان جــزء جدایی ناپذیــر ایــن مضمــوِن دربرگیرنده تــِر جامعــه 

]یعنــی دولــت رفــاه[ بودنــد؛ جامعــه ای کــه در پــی رفــع فقــر و تهیدســتی تاریخــی ســالمندان بــود.
هــدف فصــل حاضــر، بررســی تحــوالت حــوزة بازنشســتگی اســت کــه بریتانیــا را بــرای نمونــه برمی گزینــد، 
1. CHRIS PHILLIPSON
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ــر  ــد. چارچــوب نظــری اتخاذشــده ب ــرای مقایســه رجــوع می کن ــه ایاالت متحــده و کشــورهای دیگــر ب ــا ب ام
سالمندی شناســی انتقــادی مبتنــی اســت کــه نقــش نظام هــای بازنشســتگی در ایجــاد تجربــة وابســتگی و طــرد 
در ســالمندان را بررســی می کنــد )Estes, 1979; Walker, 1986, 2006(. ایــن فصــل به منظــور تحلیــل انتقــادی 
ــی نظام هــای بازنشســتگی را در کشــورهای صنعتــی  مســائل معاصــر پیرامــون بازنشســتگی، نخســت دگرگون
طــی دورة پــس از جنــگ شــرح می دهــد، ســپس پیامدهــای سیاســت های اجتماعــی نئولیبــرال از اواخــر دهــة 
1970 بــه بعــد و پیامدهــای بافتــار جدیــد جهانی شــدن اقتصــاد را به طــور خالصــه شــرح می دهــد. پــس از آن 
بحــران بازنشســتگی ناشــی از خصوصی کــردن ریســک و رفــاه را مــرور )Phillipson, 1998( و درنهایــت عرصــة 

جدیــدی را بــرای بحــث و جــدل سیاســی دربــارة بازنشســتگی توصیــه می کنــد.

تحوالت بازنشستگی در دورة پس از جنگ

خدمــات عمومــی بــرای بازنشســتگی1 موضــوع مناقشــه برانگیزی در سیاســت اجتماعــی بــوده اســت. تــا دهــة 
ــغ  ــر مبل ــم از نظ ــت؛ ه ــدودی داش ــة مح ــی دامن ــة اجتماع ــق بیم ــده از طری ــتمری های فراهم ش 1950 مس
ــد.  ــرار می گرفتن ــان جمعیــت شــاغل تحــت پوشــش ق ــی کــه در می ــول ارائه شــده و هــم از نظــر گروه های پ
ــه 20 درصــِد متوســط دســتمزد می رســید )13 درصــد در  ــدرت ب ــی به ن ــرخ جایگزین ــوارد، ن در بســیاری از م
ــده  ــت انجام ش ــزان حمای ــده(. می ــد در ایاالت متح ــادا، 21 درص ــد در کان ــال 1939، 17 درص ــا در س بریتانی
نشــان دهندة هــدف اساســی طرح هــای بخــش خصوصــی یعنــی فراهم کــردن حداقــل ضروریــات زندگــی و 

.)World Bank, 1994( کاهــش ســطح کلــی فقــر بــود
 دوره ای کــه از اوایــل دهــة 1950 تــا اواســط دهــة 1970 طــول کشــید، اگــر دقیقــاً یــک »عصــر طالیــی« 
ــوص،  ــن خص ــود. در ای ــتگی ب ــام بازنشس ــی نظ ــاً دورة ترق ــود )Hannah, 1986( قطع ــتگان نب ــرای بازنشس ب
گســترش ســریع طرح هــای شــغلی )کارفرما-محــور( عنصــری مهــم بــود2. در بریتانیــا کارفرمایــان از طرح هــای 
ــود  ــرایط کمب ــروی کار در ش ــاداری نی ــرورش وف ــرای پ ــای 1950 و 1960( ب ــژه در دهه ه ــتگی )به وی بازنشس

ــی )شــامل طرح هــای  ــر دولت ــام بازنشســتگی های غی ــد ناشــی از تم ــه درآم ــد بازنشســتگی خصوصــی، ب ــا، اصطــالح درآم ــار بریتانی 1. در بافت
ــر مســتمری های  ــی ب ــای دولت ــد مزای ــد. اصطــالح درآم ــده باش ــر ش ــر خــالف آن ذک ــردد، مگ ــی( برمی گ ــغلی بخــش عموم بازنشســتگی ش
ــای  ــه عــالوة درآمدهــای ناشــی از مزای ــه عــالوة بیمــة دولتــی فراهــم شــده از طریــق بیمــة اجتماعــی( ب ــة دولتــی ب بازنشســتگی )بیمــة پای
مربوطــه ماننــد اعتبــار بازنشســتگی. کمــک هزینــة معــاش، از کار افتادگــی، کمــک هزینــة پرســتاری، کمــک هزینــة ناتوانــی و کمــک هزینــة 

ــردد. ــتانی برمی گ ــوخت زمس س
2. وضعیــت طــرح بازنشســتگی شــغلی ممکــن اســت بــاز، بســته، مســدود یــا منحــل باشــد. طــرح بــاز اعضــای جدیــد می پذیــرد، امــا طــرح بســته 
پذیــراي ایــن اعضــا نیســت، امــا ممکــن اســت بــه اعضــای ســابق آن حقــوق بازنشســتگی جدیــد تعلــق گیــرد. در طــرح مســدود مزایا بــه اعضای 

کنونــی قابــل پرداخــت اســت، امــا هیــچ عضــو جدیــدی پذیرفتــه نمی شــود و هیــچ مزایــای جدیــدی بــه اعضــای کنونــی تعلــق نمی گیــرد.
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کارگــر ماهــر اســتفاده می کردنــد )Phillipson, 1982(. وایتســاید )2006( شــرح می دهــد کــه چگونه کشــورهای 
اروپایــی کــه بــا تباهــی اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از جنــگ جهانــی دوم رو بــه رو شــدند، بازنشســتگی های 
ــتی  ــا از گســترش تهیدس ــوع بازنشســتگی مشــهورند( ت ــن ن ــرای ای ــد ب ــوئد و هلن ــد )س ــهروندی را آفریدن ش
جلوگیــری کننــد. در ایاالت متحــده رونــق اقتصــادی گســترش بازنشســتگی های کارفرما-محــور را تشــدید کــرد، 
امــا ایــن رونــد بــا گســترش اتحادیه هــای کارگــری، ماننــد اتحادیــة کارگــری کارگــران متحــد معــدن همــراه 
.)Sass, 1989( بــود کــه موجــب شــد طرح هــای بازنشســتگی در چانه زنی عمومــی نقشــی کلیــدی بــازی کننــد

ــا  ــی ب ــات عموم ــدن خدم ــرورت تکمیل ش ــر ض ــگ ب ــس از جن ــت پ ــت های دول ــا، سیاس ــورد بریتانی درم
دیگــر حمایت هــا تأکیــد داشــت. پمبرتــون، تیــن و وایتســاید )2006( ایــن امــر را جزئــی جدایی ناپذیــر از دیــدگاه 
ــا اشــتغال،  ــداز شــخصی ی ــدگان تجــارِی پس ان ــه برخــالف خدمات دهن ــد ک ــی می بینن بازنشســتگی های دولت
ــی همــواره گروه هــای مهمــی از  ــت، بازنشســتگی های دولت ــا در واقعی ــده1 را انجــام می دهــد، ام نقــش باقیمان
جمعیــت کشــور را در شــرایط نامســاعدی قــرار می دهــد؛ به ویــژه کســانی کــه در مشــاغل کم دســتمزد هســتند، 
کســانی کــه مشــغول مراقبت هــای شــخصی تمام وقــت هســتند، خویش فرمایــان و کســانی کــه شــغل ثابــت 
ــد(.  ــت« می نامن ــت جمعی ــن و وایتســاید )p.7 ,2006( آن هــا را »اکثری ــون، تی ــا همان هــا کــه پمبرت ــد )ی ندارن
ــد  ــی مانن ــا انجــام مطالعات ــر اصالحــات، ب ــارة تأثی ــی درب عجیــب نیســت پــس از فرونشســتن مــوج خوش بین
ــر در  ــکای دیگ ــاب آمری ــا و کت ــا )Abel-Smith& Townsend, 1965( در بریتانی ــا و فقیرترین ه ــاب فقیره کت
ایاالت متحــده )Harrington, 1963( کــه میــزان مشــکالت مالــی پیــش روی ســالمندان را روشــن کردنــد، ایــن 

فقــر ســالمندان بــود کــه بــه کانــون توجــه بازگشــت.
ــِق  ــر )1980( »خل ــه واک ــاد آنچ ــتگی و ایج ــش دورة بازنشس ــا پیدای ــد ب ــه بع ــه 1950 ب ــن، از ده همچنی
اجتماعــِی وابســتگی« از طریــق فراینــد طــرد اقتصــادی نامیــد، مزایــای بازنشســتگی نظام هــای مختلــف بــه 
یکدیگــر مرتبــط شــد. بــا افزایــش اهمیــت ســالمندان در دورة پــس از جنــگ، درآمــد دوران اشــتغال به تدریــج 
کاهــش یافــت؛ درواقــع بــا گســترش بازنشســتگی پیــش از موعــد از دهــة 1970 بــه بعــد، ایــن دوره کــه در خارج 
ــه  ــتگی ک ــتمری های بازنشس ــان، مس ــور هم زم ــت. به ط ــیاری یاف ــش بس ــد، افزای ــپری می ش ــازار کار س از ب
بیمــة اجتماعــی ارائــه مــي داد، همچنــان در ســطح پایین تــر از متوســط دســتمزدها تنظیــم می شــد. در بریتانیــا، 
تعــداد بیمه شــدگاِن طــرِح بازنشســتگی شــغلی در بخــش خصوصــی )برخــالف بخــش عمومــی( در ســال 1967 
بــه اوج خــود رســید و پــس از آن تــا حــد زیــادی کاهــش یافــت)در هــر صــورت، اغلــب طرح هــا مزایــای نســبتًا 
1. Residual Role
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کمــی ارائــه کردنــد و گروه هــای مهمــی ماننــد کارگــران یــدی و زنــان طردشــده و امــکان عضویــت نداشــتند(.
ــی  ــت تمام ــر می گذاش ــی تأثی ــت اجتماع ــر سیاس ــه ب ــرال ک ــتورکار نئولیب ــة 1970، دس ــپس از ده س
دســتاوردهای تأمیــن مســتمری را بــه چالــش کشــید. در دهــة 1950، همان طــور کــه جانســون و فالکینگهــم 
ــی  ــای مبتن ــه نظام ه ــل ب ــذاری کام ــر اندوخته گ ــی ب ــای مبتن ــر از نظام ه ــد تغیی ــد، رون ــه کردن )1992( مطالع
بــر تــوازن درآمد-هزینــه، بــدون هیــچ مناقشــه ای رهــا شــد. رشــد اقتصــادی ایــن احســاس را پدیــد آورد کــه 
ــت از  ــت دول ــود، حمای ــظ ش ــت حف ــای دول ــا و هزینه ه ــبی درآمده ــوازن نس ــال ت ــر س ــه ه ــی ک ــا هنگام ت
ــبت  ــا نس ــتین تردیده ــود نخس ــا خ ــة 1970 ب ــا ده ــود، ام ــن ش ــد تضمی ــتگی می توان ــتمری های بازنشس مس
ــه  ــای اینک ــی به ج ــن اجتماع ــر تأمی ــان دیگ ــن زم ــراه آورد. در ای ــه هم ــه را ب ــوازن درآمد-هزین ــام ت ــه نظ ب
یاریگــِر کارایــی اقتصــادی پنداشــته شــود، مانــع آن پنداشــته می شــد. بــا توجــه بــه میــزان مخارجــی کــه بــرای 
ــاه  ــت رف ــدة دول ــارة آین ــا درب ــون بحــث و جدل ه ــت، نظــام بازنشســتگی در کان مســتمری ها صــورت می گرف
قــرار گرفــت )Myles, 1984(. در بریتانیــا، برنامه هــای اصــالح نظــام بازنشســتگی و تقویــت بخــش عمومــی در 
دهــة 1980 رهــا شــدند تــا بــه جــای آن هــا گســترش نظــام مبتنــی بــر آزمــون وســع- کــه نظــام بازنشســتگی 
دولتــی را تــا حــد زیــادی تضعیــف می کــرد- و خصوصی ســازی شــتابان نظــام بازنشســتگی در دســتور کار قــرار 

.)Walker, 1991( ــرد گی
هنگامــی کــه بــر تهدیدهــای ناشــی از ســالمندی جمعیــت و امــکان نزاع میــان کارگــران و مســتمری بگیران 
ــة کاســتن از  ــت گزین ــه نظــر می رســید جذابی ــد می شــد )Johnson, Conrad, & Thompson, 1989(، ب تأکی
ــا  اتــکا بــه نظــام تــوازن درآمد-هزینــه دارد بــه بــاوری جزمــی بــدل می شــود )Vincent, 2003(. ایــن امــر، ب
انتشــار کتابــی از ســوی بانــک جهانــی بــا عنــوان پیشــگیری از بحــران ســالمندی )p.21 ,1994( تقویــت شــد. 
کتابــی کــه بــرای دورشــدن از ایــن نظــام زمینه ســازی می کــرد و ایــن نظــام را یــک »الیــة عمومــی بســیار 
ــرخ  ــع رشــد هســتند و کاســتن از ن ــات کــه مان ــاالی مالی ــا »نرخ هــای ب ــه« می دانســت کــه ب بســیار پرهزین
ــازده بــرای کارگــران« بنیــان نهــاده شــده اســت. بانــک جهانــی به جــز ارائــة پیشــنهادهایی بــرای افزایــش  ب
ســن بازنشســتگی، محدودکــردن مزایــای بازنشســتگی پیــش از موعــد و کاهــش میزان مزایــا )اصالحاتــی که در 
همــان زمــان در بســیاری از کشــورها در دســت انجــام بــود( بــه حمایــت از »راه انــدازی الیــة دوم )خصوصــی(، 
ــی  ــک جهان ــت)WorldBank, 1994, p. 22(. بان ــب« پرداخ ــر مناس ــاختارهای تنظیم گ ــا و س ــا حق بیمه ه ب
ــازار  ــت ب ــدت، تقوی ــداز بلندم ــش پس ان ــای ســه گانه دارد: نخســت، افزای ــا مزیت ه ــن راهکاره ــود ای ــی ب مدع
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ســرمایه و رشــد اقتصــادی از طریــق اســتفاده از نظــام اندوخته گــذاری کامــل و تمرکززدایــی از کنتــرل بــر الیــة 
ــه ریســک از طریــق ترکیبــی از مدیریــت عمومــی و خصوصــی؛ ســوم، محافظــت از  دوم؛ دوم، تنوع بخشــی ب
ــه  ــاکارا و غیرعادالن ــی کــه ممکــن اســت ن ــرای ایجــاد ویژگی های ــل فشــار ب طرح هــای بازنشســتگی در مقاب
باشــند. بــا توجــه بــه بافتــار سیاســت های اجتماعــی و اقتصــادی نئولیبــرال، بانــک جهانــی )1994(، براســاس 
اشــتیاق موجــود بــرای اصــالح نظــام بازنشســتگی ایجــاد شــد. در سراســر دهــة 1990 و در دهــة 2000، میــزان 
مزایــای مربــوط بــه بیمــة اجتماعــی کاهــش یافــت؛ فراینــدی کــه در دهه هــای پیــش رو قــرار اســت ادامــه 
یابــد. در دورة بلــوغ نظــام بازنشســتگی شــیوة تــوازن درآمد-هزینــه برقــرار باقــی مانــد، امــا عمومــاً ســن دریافت 
ــا،  ــاً در همه ج ــان، تقریب ــور هم زم ــد. به ط ــالح ش ــه اص ــت حق بیم ــای پرداخ ــت و دوره ه ــش یاف ــا افزای مزای
طرح هــای ســنتی مزایــای معیــن )DB( بــه هــواداری از قابلیــت »انتقال پذیــری« طرح هــای حق بیمــة معیــن 
ــر  ــراد کارگ ــانه های اف ــر ش ــری را ب ــاِر ریســک و تصمیم گی ــن، ب ــة معی ــای حق بیم ــا شــدند؛ طرح ه )DC( ره

می گذرانــد1.

جهانی شدن و بازنشستگی

ــد؛  ــم آوردن ــف فراه ــزة مضاع ــتگی انگی ــالح بازنشس ــوی اص ــت به س ــرای حرک ــدن، ب ــای جهانی ش رونده
به ویــژه نفــوذ نهادهــا و بازیگــران جهانــی را بــر اقتصــاد و سیاســت اجتماعــی ملــی افزایــش دادنــد. در ایــن 
 )IGOs(ــی ــازمان های میان دولت ــش س ــای نق ــیوة ایف ــدن، ش ــم جهانی ش ــای مه ــی از جنبه ه ــوص، یک خص
ــی و  ــه »بحران آفرین ــود ک ــدی ب ــی )WB( در فراین ــک جهان ــی )WTO( و بان ــازمان تجــارت جهان ــد س مانن
 World Bank, 1994, p.( .ــت ــده اس ــده ش ــالمندان نامی ــه س ــوط ب ــت های مرب ــران« در سیاس ــت بح مدیری
22(. ایــن فراینــد دیدگاهــی جهانــی راجــع بــه ســالمندی آفریــد کــه آن را به مثابــه یــک »مســئلة« جهانــِی 
اجتماعــی و اقتصــادی می دیــد، همــراه بــا آن، ایدئولــوژی جهانی شــدن، برنامه هــای موجــود بیمــة اجتماعــی 

ــد. ــش می کش ــه چال را ب
ــی  ــان بازیگــران جهان ــی را در درون و در می ــي جهان دیــکان )2000( نشــان می دهــد جهانی شــدن، گفتمان
دربــارة آینــدة سیاســت اجتماعــی ایجــاد می کنــد؛ گفتمانــی کــه در آن خدمــات بازنشســتگی بســیار مــورد توجــه 

1. منظــور از طــرح مزایــای معیــن )DB(، طرحــی اســت کــه در آن نــرخ مزایــای پرداختــی براســاس قواعــد تعییــن می شــود. رایج تریــن طــرح 
ــه آن  ــود؛ البت ــن می ش ــت تعیی ــال های خدم ــداد س ــر تع ــی ب ــا مبتن ــزان مزای ــه در آن می ــتمزد اســت ک ــر دس ــی ب ــن، طــرح مبتن ــای معی مزای
ســال هایی کــه فــرد تحــت شــمول طــرح بــوده باشــد. طــرح حق بیمــة معیــن )DC(، طرحــی اســت کــه در آن مزایــا براســاس حــق بیمه هــای 
ــرای دورة بازنشســتگی  ــه ب ــوع بیمــة ســالیانه ای ک ــا انجــام شــده و ن ــا آن حــق بیمه ه ــه ب ــازده ســرمایه گذاری هایی ک ــه طــرح، ب ــی ب پرداخت

ــده می شــوند. ــد طــرح« نامی ــت خری ــغ باب ــن گاهــی »مبل ــن می شــود مســتمری های طــرح حق بیمــة معی ــداری شــده تعیی خری
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اســت. تیــس )p.122 ,2001( نتیجــه می گیــرد »هــم بانــک جهانــی و هــم صنــدوق بین المللــی پــول، در خــط 
مقــدم تــالش بــرای رواج وضعیتــی سیاســی قــرار دارنــد کــه ســبب ]محدودشــدن دامنــة[ دولــت رفــاه... و ]بــه 
جــای آن[ ترویــج... طرح هــای اختیــاری و خصوصــی می شــوند«. ایــن موضع گیــری بــا پیدایــش وفــاق دربــارة 
ــی  ــتگی های خصوص ــش بازنشس ــترش نق ــی، گس ــتگی مل ــات بازنشس ــاندن خدم ــل رس ــه حداق ــت از ب حمای
فردی شــده و سرمایه ای شــده و افزایــش ســن بازنشســتگی، هــم دولــت ملــی و هــم نهادهــای فراملــی ماننــد 

ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( را تحــت تأثیــر و نفــوذ قــرار داده اســت.
بــه بیــان دیــکان )2000(، ایــن بحــث، از گفتمــان جهانــی مهمــی دربــارة مســتمری ســن بازنشســتگی خبــر 
می دهــد، امــا ایــن گفتمــان شــامل دیدگاه هایــی به شــدت ناهمگــون اســت؛ یــک دیــدگاه ممکــن اســت ایفــای 
نقــش پررنــگ دولــت را پیشــنهاد کنــد و دیگــری ممکــن اســت پایــداری و اثربخشــي هزینه هــای طرح هــای 
ــرمایه گذاری در  ــت »س ــه اس ــه گرفت ــی کار )2000( نتیج ــازمان بین الملل ــرد. س ــؤال بب ــر س ــی را زی خصوص
بازارهــای مالــی، تجارتــي متزلــزل و بی ثبــات اســت: در طرح هــای بازنشســتگی کنونــی افــراد ممکــن اســت 
ــا در دورة اشــتغال را کاهــش  ــه مصــارف آن ه ــد- ک ــداز کنن ــد پس ان ــاز دارن ــش از آنچــه نی ــا 30 درصــد بی ت
ــد کــه مصــارف آن هــا در دوران بازنشســتگی را  ــداز کنن ــر پس ان ــا ممکــن اســت 30 درصــد کمت می دهــد- ی
ــه نظــر نمی رســد کــه افزایــش هزینه هــای اداری فلج کننــدة  به شــدت کاهــش می دهــد« )p.10(. همچنیــن ب
ــه  ــند ک ــده باش ــدر قانع کنن ــور آنق ــات بازار-مح ــداری از خدم ــی و طرف ــای خصوص ــرای طرح ه ــی از اج ناش
ــان  ــنت )2003( نش ــان وینس ــد)Blackburn, 2006(. ج ــان دهن ــد نش ــل بوده ان ــی مای ــازمان های میان  دولت س
داده اســت تمرکــز بــر ســالمندی جمعیــت به مثابــه یــک »بمــب ســاعتی جمعیت شــناختی« حاکــی از دیــدگاه 

ــری ادامــه می دهــد کــه: ــن نتیجه گی ــا ای ــژه ای اســت. او ب ایدئولوژیــک وی

»کارکــرد چنیــن اســتدالل هایی ایجــاد حــس ناگزیــری و قطعیــت علمــی راجــع بــه ســقوط خدمات 
ــگویِی  ــک پیش ــد، ی ــز باش ــرد موفقیت آمی ــن راهب ــه ای ــا ک ــا آنج ــت. ت ــی اس ــتگی عموم بازنشس
ــام از  ــه در مألع ــند ک ــته باش ــاور داش ــی« را ب ــردم »نخبگان ــر م ــد. اگ ــش می آفرین خودتحقق بخ
ناپایــداری نظــام تــوازن درآمد-هزینــه ســخن می گوینــد، احتمــال بیشــتری دارد کــه بــه شــیوه ای 
کنــش کننــد کــه گویــی ایــن نظــام درواقــع ناپایــدار اســت. مســلماً در بریتانیــا و هــر کشــور اروپایی 
ــردن آن  ــان ب ــا از می ــی اســت. محدودکــردن ی دیگــر بازنشســتگی دولتــی نهــاد به شــدت محبوب
موجــب مخالفــت گســترده ای خواهــد شــد. تنهــا از طریــق تضعیــف روحیــة مــردم بــا ایجــاد ایــن 
ــان  ــري کارشناس ــکان به کارگی ــدار اســت، ام ــناختی ناپای ــام از نظــر جمعیت ش ــن نظ ــه ای ــاور ک ب
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 Vincent,( »ــم بازنشســتگی فراهــم می شــود ــه بازارهــای عظی ــی خصوصــی و شــکل دادن ب مال
.)2003, p. 86

ــر آنچــه کــه  ــود؛ مفهومــی مبتنــی ب جهانی شــدن نیــروی محرکــة مفهــوم جدیــد مدیریــِت سالمندشــدن ب
فــرگ )1997( آن را »فردی کــردِن جامعــه« می نامیــد. از یک ســو، سالمندشــدن به مثابــه یــک مســئله و دغدغــة 
جهانــی دیــده می شــد و از ســوی دیگــر، فشــاری بــرای فردی کــردن ریســک های مربــوط بــه جابه جایــی از دورة 
کار و اشــتغال بــه دورة بازنشســتگی وجــود داشــت. ایــن امــر، دیگــر به عنــوان ضــرورت راه حل هــای جمعــی بــرای 
یــک دولــت رفــاه بالــغ دیــده نمی شــد. درحقیقــت، همان طــور کــه بلکبــرن )p.40 ,2006( اشــاره می کنــد، اکنــون 
ــه »ریســک پذیرانی  ــد کــه چگون ــراد و نهادهــا »از مکیــدن پســتان بودجــة عمومــی منــع شــده اند و آموخته ان اف
مســئول« باشــند... و اَشــکاِل قدیمــی وابســتگی را نمی پذیرنــد؛ نظــام بازنشســتگی ســالمندی نمونــة اصلــی ایــن 
نــوع وابســتگی بــود« )Walker, 2006(. درواقــع، جهانی شــدن تناقــض جدیــدی را بــه تجربــة ســالمندی افــزود. 
ــا امیــد بــه زندگــی بیشــتر و بهبــود ســبک زندگــی در ســنین بــاال امن تــر  بــه نظــر می رســد سالمندترشــدن، ب
می شــود. درســت در مقابــل ایــن رونــد، خــوِد فشــارهای ناشــی از دســتیابی بــه امنیــت، اضطراب هــای تــازه ای 
را بــرای ســالمندان و جوانــان پدیــد مــی آورد. منطــق بیمــة اجتماعــی از میــان رفتــه و منطــق خصوصی ســازي 

ریســک جــای آن را گرفتــه اســت. دانه فــر )2000( ایــن فراینــد را بــه شــکل زیــر خالصــه می کنــد:

»عدم قطعیت هــا و بی ثباتی هــای شــرکت ها و دولــت بــه شــهروندان منتقــل شــده اســت؛ 
ــد،  ــل کن ــی عم ــای اجتماع ــر از نظام ه ــودش بهت ــد خ ــه مســتمری بگیر می توان ــا ک ــن ادع ــا ای ب
ــت  ــالمت و مراقب ــی س ــه تأمین مال ــراد را در زمین ــه اف ــود ک ــت می ش ــی حمای ــای بزرگ از نهاده

ــد« )ص 270(. ــرار می دهن ــی ق ــای احتمال ــرض فاجعه ه ــخصی در مع ش

ــد، چــه  ــر« عمــل می کن ــرد مســتمری بگیر خــودش »بهت ــه ف ــا ک ــن ادع ــرای ای ــد دانســت ب ــون بای  اکن
شــواهدی وجــود دارد؟ از زمانــی کــه اصــالح بازنشســتگی در دهة 1980 آغــاز بــه عقب نشــینی کــرده اســت، چــه 
شــواهدی در این بــاره ثبــت شــده اســت؟ آیــا آرزوی بانــک جهانــی بــرای کارایــی و عدالــت بیشــتر نظام هــای 
بازنشســتگی تحقــق یافتــه اســت؟ بخــش بعــدی ایــن فصــل، بــا تمرکــز بــر شــواهدی از بریتانیــا و نیــز ارجــاع 

ــه کشــورهای دیگــر، شــواهد ثبت شــده تاکنــون را بررســی می کنــد.  ب
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خصوصی سازی بازنشستگی ها: مدیریت ریسک

ــر از متوســط  ــزان مســتمری مکمــل کمت ــان بســیاری از کشــورهای صنعتــی می ــه اینکــه در می ــا توجــه ب ب
دســتمزد تعییــن می شــود، کســب اطمینــان از اینکــه مســتمری مکمــل از طریــق بیمــة اجتماعــی ارائــه شــود 
ــر  ــای ضعیف ت ــرای گروه ه ــی ب ــار از مخاطرات ــی، سرش ــن خصوص ــک جایگزی ــاد ی ــا ایج ــرورت دارد، ام ض
اســت. در بریتانیــا در همــان اوایــل فراینــد خصوصی ســازی، اعتمــاد بــه نظــام بازنشســتگی آســیب دیــد. تعــداد 
ــون در 1995 /  ــه 5.6 میلی ــال 1988، ب ــون در س ــرعت از 3.4 میلی ــخصی به س ــتگی ش ــراد دارای بازنشس اف
1994 افزایــش یافتنــد )Department of Social Security, 1997(. متأســفانه ایــن گســترش بــا خــود مســائل 
عمــده ای بــه همــراه داشــت و بــه فــروش کالهبردارانــة بیمــة بازنشســتگی در مقیاســي بــزرگ انجامیــد. بــه 

:)July 16, 1997, p. 29( لحــن مــوزوِن مجلــه تایمــز

ــی  ــی را فرصت ــش خصوص ــه بخ ــتگی ب ــات بازنشس ــپردن خدم ــر، س ــة عم ــرکت های بیم »ش
ــد. فروشــنده های بیمــة عمــر، صدهــا هــزار  طالیــی بــرای ســلب 4 میلیــارد یــورو از مــردم دیدن
حق العمل)پورســانِت فــروش( دریافــت و معدنــکاران، پرســتاران و دیگــر کارگــران بخــش عمومــی 
را تشــویق کردنــد طرح هــای دارای مزایــای تضمین شــده را رهــا کننــد و بــه طرح هایــی بپیوندنــد 
ــي  ــای پرداخت ــه حق بیمه ه ــود ک ــا ب ــن معن ــوارد بدی ــی از م ــا در برخ ــردن در آن ه ــه هزینه ک ک

ــد«. ــد ش ــرمایه گذاری نخواه ــال س ــا 4 س ــذاران ت بیمه گ

بــرآورد شــده اســت کــه بیــن ســال های 1988 و 1993، در بریتانیــا حــدود 15 میلیــون بیمه نامــه به نــاروا و 
متخلفانــه فروختــه شــده بــود. ایــن امــر بدتریــن تأثیــر را بــر کســانی گذاشــت کــه فریــب خوردنــد و نظام ســنتی 
بیمــه را کــه براســاس تغییــرات هزینــة معــاش و تــورم تعدیــل می شــد، به دلیــل طرح هــای خصوصــی تــرک 
کردنــد. ســال ها بعــد، هنــوز هــزاران نفــر از اشــتباهی کــه مرتکــب شــده بودنــد نــاآگاه بودنــد و ممکــن بــود 
هــزاران پونــد از مبلغــی را کــه می توانســتند صــرف دورة بازنشســتگی خــود کننــد از دســت داده باشــند. براســاس 
گزارشــی کــه ادارة معامــالت منصفانــه )OFT( بریتانیــا ارائــه کرد )1997(، بســیاری از بازنشســتگی های شــخصی 
ــد.  ــوه کاهــش می یاب ــت وج ــی و مدیری ــای بازاریاب ــن هزینه ه ــا باالرفت ــا ب ــای آن ه ــم ارزش هســتند و مزای ک
ــا شــود، اگرچــه  ــا 30 درصــد وجــوه صــرف هزینه ه ــه ممکــن اســت طــی 25 ســال ت ــت ک ــن اداره دریاف ای
ــا  ــة بازنشســتگی های شــخصی باالســت ت ــا اغــراق مدعــی می شــوند بازدهــی مدیریــت فعاالن فروشــندگان ب

توجــه را از هزینه هــای زیــاد طــرح دور کننــد.
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عجیــب نیســت کــه پیمایشــی کــه در ســال 2006 انجــام شــد، دریافــت کــه 60 درصــد کســانی کــه در 
ــرض »ریســک  ــود را در مع ــد، خ ــای بازنشســتگی شــخصی بودن ــته عضــو طرح ه ــا در گذش ــان ی ــان زم هم
بســیار زیــادی« می دیدنــد )Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007(. پیمایــش مشــابهی کــه از یــک 
نمونــة معــرِف بزرگســاالن کل کشــور انجــام شــد، دریافــت کــه حــدود یــک دوم)47 درصــد( پاســخگویان )کــه 
ــود )تنهــا  ــه خواهــد ب ــد( نمی داننــد وضعیــت درآمــد دورة بازنشستگی شــان چگون هنــوز بازنشســته نشــده بودن
ــت  ــاط داش ــت ارتب ــن واقعی ــه ای ــارات، ب ــن اظه ــد(. ای ــن بودن ــه خوش بی ــن قضی ــارة ای ــا درب ــد آن ه 10درص
ــتگی های  ــن کار، در بازنشس ــاغالن در س ــد ش ــی 44 درص ــداد، یعن ــان تع ــدوداً هم ــه در 2006 / 2005 ح ک
ــي  ــه در پیمایش ــتند )Department for Work &Pensions [DWP[, 2007(؛ اگرچ ــت نداش ــی عضوی خصوص
ــد  ــی نمی توان ــتگی دولت ــام بازنشس ــد نظ ــر می کنن ــخگویان فک ــه چهارم پاس ــدود س ــد ح ــخص ش ــر مش دیگ
مســتمری کافــي برایشــان فراهــم کنــد )DWP, 2008a(. گروه هــای مختلــف، از نظــر عضویــت در طرح هــای 
بازنشســتگی خصوصــی )شــامل طــرح بازنشســتگی شــغلی( تفــاوت بســیاری دارنــد. بــرای نمونــه 86 درصــد 
ــرای  ــد )81 درصــد ب ــه می پردازن ــن طرحــي حق بیم ــه چنی ــد، ب ــی کار می کنن ــه در اداره هــاي دولت ــی ک مردان
ــد، تنهــا 16 درصــد مــردان و  ــان(. از کســانی کــه در هتل هــا و شــرکت های خدمــات پذیرایــی1 کار می کنن زن
15 درصــد زنــان بــه چنیــن طرحــی حق بیمــه می پردازنــد. از کســانی کــه در شــغل های دارای درآمــدی کمتــر 
از متوســط دســتمزد )در اینجــا از 5000 پونــد / 8000 دالر تــا 2500 پونــد / 3800 دالر( کار می کننــد، 51 درصــد 

ــد. ــچ طرحــی مشــارکت نمی کنن در هی
به رغــم ادعاهــای بلندپروازانــه دربــارة شایســتگی های بــازار در مقابــل خدمــات عمومــی، طــی دوره 2000 
ــداز بــرای دورة بازنشســتگی خویــش  / 1999 تــا 2006 / 2005 در بریتانیــا، نقــش افــراِد در ســن کار، در پس ان
ــغلی  ــتگی ش ــات بازنشس ــت خدم ــی از شکس ــر حاک ــن ام ــت )DWP, 2007(. ای ــه اس ــش یافت ــل کاه در عم
اســت کــه تاکنــون بــا رشــد بازنشســتگی شــخصی )DC( جبــران شــده اســت )DWP, 2008a(. عضویــت در 
طرح هــای DB کاهــش بســیاری یافتــه اســت کــه ســرعت ایــن افــول پیش بینــی نشــده بــود. در ســال 2000، 
تعــداد کل اعضــای فعــال طرح هــای غیردولتــی بخــش عمومــی از نــوع DB )منظــور از اعضــای فعــال شــاغلین 
کنونــی اســت کــه )بــه آن هــا( مزایــای جدیــد تعلــق می گیــرد(، 4.1 میلیــون نفــر بــود کــه ایــن رقــم تــا ســال 
ــم  ــن رق ــع، ای ــرد )Office of National Statistics )ONS), 2008a(. درواق ــقوط ک ــون س ــه 1.3 میلی 2007 ب

1. Catering

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



بخش چهارم:  دیدگاه های انتقادی دربارة اصالح بیمة اجتماعی  / 313

 DB کمتــر از الگویــی بــود کــه در گــزارش نخســت کمیســیون بازنشســتگی بریتانیــا )2004( بــرای طرح هــای
ارائــه شــده بــود. ایــن الگــو پیشــنهاد کــرده بــود کــه در بلندمــدت، حداقــل تعــداد اعضــای ایــن طرح هــا حــدوداً 
1.6 تــا 1.8 میلیــون نفــر باشــند. هفتــاد درصــِد طرح هــای مزایــای معیــن مبتنــی بــر آخریــن حقــوق در بریتانیــا، 

در حــال حاضــر )2008( عضــو جدیــد نمی پذیرنــد، ایــن رقــم در ســال 2001 تنهــا 17 درصــد بــود.
ــم  ــتگی فراه ــد بازنشس ــی، درآم ــردازاِن اندک ــرای بیمه پ ــخصی ب ــتگی های ش ــل، بازنشس ــرف مقاب در ط
می کنــد؛ یعنــی 20 درصــِد بیمه پــردازان متأهــل و تنهــا 7 درصــِد بیمه پــردازان مجــرد. ایــن درآمــد نیــز ناچیــز 
اســت؛ به طــور متوســط بــرای هــر بیمه پــرداز متأهــل 42 )حــدود 63 دالر( و بــرای هــر بیمه پــرداز مجــرد 32 
پونــد )48 دالر( در هفتــه )DWP, 2008b(. درحقیقــت، کل درآمــد بازنشســتگی )درآمد ناشــی از بازنشســتگی های 
خصوصــی کــه شــامل بازنشســتگی های شــغلی اســت، بــه عــالوة مزایــای طرح هــای دولتــی( همچنــان »تنهــا 
 .)ONS, 2008b( »ــد ــم می کن ــرداز فراه ــای بیمه پ ــیاری از خانواره ــرای بس ــد را ب ــزی از درآم ــزان ناچی می
ــازار، در برخــی از ســال ها کل درآمــد ســاالنة حــدود دوســوِم )61  طــی 20 ســال اصالحــات تحــت هدایــت ب
ــدود  ــاالنة ح ــد س ــد )15.00 دالر( و کل درآم ــزار پون ــر از 10 ه ــا کمت ــرد در بریتانی ــردازان مج ــد( بیمه پ درص
 .)ONS, 2008b( بــوده اســت )یــک دوِم )45 درصــد( بیمه پــردازان متأهــل کمتــر از 15.00 پونــد )23 هــزار دالر
ــا 2007،  ــی اســت. از ســال 2006 ت ــان حیات ــرای حفــظ زندگــی ســالمندان همچن ــع دولتــی ب اســتفاده از مناب
ــتگی های  ــی از بازنشس ــد ناش ــی، 25 درص ــای دولت ــی از مزای ــد ناش ــردازان، 46 درص ــای بیمه پ از کل درآمده
شــغلی، 17 درصــد ناشــی از دســتمزد دریافتــی، 10 درصــد ناشــی از درآمــد ســرمایه گذاری و 3 درصــد ناشــي از 

ــود. بازنشســتگی های شــخصی ب
بــه هــر روی، بُعــِد دیگر خصوصی ســازی بازنشســتگی کــه اهمیت بســیاری دارد، افزایــش نابرابری هاســت. از 
ســال 1979 توزیــع درآمــد بیمه پــردازان در بریتانیــا گســترده تر شــده اســت؛ بــه همــراه آن میــزان مســتمری های 
شــغلی و ســرمایه گذاری ها افزایــش یافتــه و منجــر بــه رشــد ســریع تر درآمدهــای گروه هایــی شــده اســت کــه 
پردرآمدتــر بودنــد )DWP, 2008b(. در ســال 2007 / 2006 درآمــد مســتمری ســاالنة بیمه پــردازان متأهــل 30 
هــزار پونــد )45 هــزار دالر( یــا بیشــتر بــود و ایــن رقــم بــرای بیمه پــردازان مجــرد 20 هــزار پونــد )30 هــزار 
ــد  ــزان درآم ــید، می ــا می رس ــه آن ه ــا ب ــن توزیع ه ــه کمتری ــری ک ــای کم درآمدت ــود. گروه ه ــا بیشــتر ب دالر( ی
ــان  ــود و حــدود 10 درصــِد زن ــد )8 هــزار دالر( ب ــر از 5 هــزار پون مســتمری سالیانه شــان بســیار پاییــن و کمت

مجــرِد بیمه پــرداز در ایــن دســته قــرار داشــتند.

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



314  / بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

افزایــش خدمــات بازنشســتگی خصوصــی مســائل حــادی را بــرای زنــان پیــش مــی آورد. پرایــس و جیــن 
)2006( بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه »وقتــي ســاختار بازنشســتگی بــه انباشــت های صورت گرفتــه طــی 
ــئولیت ها و  ــل مس ــه دلی ــتغال ب ــدن دورة اش ــا متأثرش ــدن و/ی ــد، مختل ش ــته باش ــت وابس دورة کارِی تمام وق
ــه  ــه ب ــد و ن ــه می کنن ــان توج ــن زن ــتمزد پایی ــه دس ــه ب ــد؛ ن ــرار نمی دهن ــر ق ــی را مدنظ ــای خانگ مراقبت ه
دســتمزدهای پاییــن اقتصــاد و نابرابــری شــدید و دســتمزدی« )p.78(. درنتیجــه، زنــان در طــول کل دوره هــای 

ــوند. ــر می ش ــبی از فق ــهم نامناس ــل س ــالمندی متحم ــژه در دورة س ــی و به وی زندگ
بــه ویــژه زنــان مجــرد بیمه پــرداز محــروم شــده اند و بیــش از دوســوم آن هــا )64 درصــد( بــه قیمــت ســال 
2006/2007، کمتــر از 5 هــزار پونــد )8 هــزار دالر( از محــل بازنشســتگی خصوصــی کســب درآمــد می کننــد. 
ــد  ــه درآم ــان ب ــتگی زن ــم وابس ــا 2006/2007، می بینی ــة 1990 ت ــط ده ــن دوره ای از اواس ــر گرفت ــا در نظ ب
ناشــی از مزایــای بازنشســتگی )درآمــد ناشــی از بازنشســتگی دولتــی بــه عــالوة مزایــای طرح هــای مبتنــی بــر 
آزمــون وســع( تغییــر اندکــی داشــته اســت: از 67 درصــِد درآمــد ناخالــص بــه 61 درصــد. بــا توجــه بــه تــداوم 
ــا مســئله ای  ــت ب ــان شــاغل پاره وق ــه طــی آن زن ــای جنســیتی در بازنشســتگی های خصوصــی، ک نابرابری ه
ویــژه روبــرو می شــوند )در ســال 2006، تنهــا 36 درصــد آنــان در یــک طــرح بازنشســتگی کارفرمایــی ثبت نــام 
کــرده بودنــد(، بــه نظــر می رســد وضعیــت فــوق ادامــه یابــد. همچنیــن درصــد اندکــی از زنانــی کــه به صــورت 
پاره وقــت اســتخدام شــده بودنــد، بــه طرح هــای بازنشســتگی شــخصی حق بیمــه می پرداختنــد )کمتــر از یــک 
ــال  ــرعت در ح ــش به س ــود دارد )بخ ــز وج ــان نی ــورد خویش فرمای ــا درم ــن تفاوت ه ــال 2006(. ای ــم در س ده
ــان  ــا زن رشــد جمعیــت کارگــران(، در میــان خویش فرمایــان احتمــال بیشــتری دارد کــه مــردان، در مقایســه ب
شــاغل پاره وقــت و تمام وقــت، در یــک طــرح بازنشســتگی شــخصی مشــارکت کننــد. جیــن )2006( اســتدالل 
می کنــد الگوهــای جدیــدی از محرومیــت از مســتمری بازنشســتگی در میــان زنــان پدیــدار شــده اســت؛ ایــن 
امــر تحــت تأثیــر عواملــی ماننــد افزایــش طــالق )نســبت بــه گذشــته پدیــدة مــادران تنهــا افزایــش بســیاری 
یافتــه اســت(، آســیب پذیری زنــان گروه هــای قومــی خــاص )ماننــد نخســتین نســل زنــان مهاجــر پاکســتانی 
و بنگالدشــی( و اینکــه تــداوم دســتمزدهای پاییــن و ضعیــف بــودن اســتانداردهای کار، بــر کار مراقبتــی و کار 

.)see also,Meyer & Herd, 2007( دســتمزدی زنــان تأثیــر گذاشــته اســت

Engare.Net کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی انگاره



بخش چهارم:  دیدگاه های انتقادی دربارة اصالح بیمة اجتماعی  / 315

خصوصی سازي بازنشستگی در بحران

روندهــای شناسایی شــدة فــوق، به روشــنی حاکــی از تــداوم مســائل در زمینــة فراهم کــردن مســتمری بــرای 
برخــی گروه هــای مهــم در میــان جمعیــت در حــال کار و بازنشســته اســت. بلکبــرن )2006( از تحلیــل خــود 
ــات بازنشســتگی عرصــه ای اســت کــه در آن طرح هــای تجــاری آزمــون شــده اند و  ــرد »خدم نتیجــه می گی
دارای کاســتی بــه نظــر رســیده اند. پــس از حــدود پنجــاه ســال کــه طــی آن بیــش از نیمــی از جمعیــِت در 
ــد  ــد -و ایــن طرح هــا از یارانه هــای گســترده ای بهره من ــه ایــن طرح هــا حق بیمــه پرداخــت کردن حــال کار ب
ــت  ــا خساس ــا ب ــدک و در بریتانی ــالمندان ان ــی س ــتگی عموم ــتمری بازنشس ــده، مس ــدند- در ایاالت متح ش
پرداخــت  شــده و بــا ایــن حــال منبــع بســیار مهــم درآمــد بــرای 60 درصــِد بازنشســتگان ایــن کشورهاســت« 
ــوی  ــه به س ــت ک ــی اس ــری اساس ــان دهندة تغیی ــته نش ــال گذش ــوالت ده س ــن، تح ــر ای ــزون ب )p.118(. اف

حمایــت مالــی از بازنشســتگی مــی رود. رابــرت پســتن )2008( ایــن نکتــه را چنیــن بیــان کــرده اســت:

ــگ بریتانیاســت؛  ــر فرهن ــرای صندوق هــای بازنشســتگی شــرکتی رخ داد، حاکــی از تغیی آنچــه ب
به طوری کــه ایــن تصــور از میــان رفتــه اســت کــه شــرکت ها نســبت بــه تقویــت رفــاه کارکنــان 
ــرگ  ــد م ــر بخشــی از فراین ــن ام ــد. ای ــی دارن ــدی اخالق ــا تعه ــت آن ه ــس از دورة خدم ــود پ خ
ــن  ــتار ای ــر خواس ــرکت ها دیگ ــران ش ــت. مدی ــاالری اس ــش فردس ــاالری( و زای پاترنالیسم)مردس
ــه جــان  ــة آن را ب ــد و هزین ــرای نیروهــای خــود فراهــم کنن نیســتند کــه بازنشســتگی راحتــی ب
ــه  ــه خالص کــردن خویــش از هرگون ــارة هزین ــزرگ درب ــد. درعــوض بیشــتر شــرکت های ب بخرن
مســئولیت در قبــال کارکنــان بازنشســته پژوهــش می کننــد. ایــن مثــاِل کمتــر آشــکار امــا بســیار 
مهمــی درخصــوص ایــن امــر اســت کــه چگونــه ثــروت عــدة زیــادی کاهــش می یابــد؛ درحالی کــه 

.)p.255( ــرد ــی می گی ــد فزون ــدت ثروتمندن ــه به ش ــا ک ــروت آن ه ث

ــتیم؛  ــازه ای هس ــدة ت ــاهدة پدی ــال مش ــا در ح ــده »م ــد در ایاالت متح ــل می گوی ــکل، مون ــن ش ــه همی ب
بنگاه هــای بیمــة ســالمت، از ورود کارکنــان کنونــی و جدیــد بــه طــرح بازنشســتگی خــود جلوگیــری مي کننــد 
ــردن طــرح بازنشســتگی را  ــا مســئولیت فراهم ک ــا هســتند. آن ه ــازی مزای ــتار خــروج از ب ــان خواس و کارفرمای
ــه  ــادی ک ــران اقتص ــا بح ــد ب ــن فراین ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد« )Cited in Greenhouse, 2008(. ب نمی پذیرن
در ســال 2007 آغــاز شــد ســرعت گرفــت، ایــن بحــران ســقوط ارزش اوراق قرضــة دارای پشــتوانه رهنــی را 
ــر  ــد )Blackburn, 2008; Polivka, 2008(. بروم ــده ش ــازل نامی ــی ن ــای رهن ــی داشــت و بحــران وام ه در پ
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)p.50,2008( شــرح می دهــد کــه چگونــه دارنــدگان اوراق قرضــه، شــامل صندوق هــای بازنشســتگی کــه اوراق 
دارای پشــتوانة رهنــی را خریــداری کــرده بودنــد، زیــان مالــی عظیمــی را متحمــل شــدند. ایــن امــر زمانــی رخ 
داد کــه صندوق هــای بازنشســتگی پــس از تجربــة یــک دوره کســری، دوبــاره بــه مــازاد رســیده بودنــد. تأثیــر 
بی ثباتــی بــازار ســهام نیــز بــا ســقوط ارزش طرح هــای بازنشســتگی بریتانیــا بــه میــزان 15 میلیــارد پونــد طــی 
ســه هفتــة نخســت ســال 2008 مشــخص شــد. کوهــن )p.14,2008( در روزنامــه فاینشــنال تایمــز گــزارش 
ــه  ــتی مواج ــری انباش ــا کس ــدن )FTSE350( ب ــورس لن ــی ب ــرکت های معدن ــن ش ــای بزرگ تری ــرد طرح ه ک
شــده اند؛ درحالی کــه در پایــان ســال 2007 مــازادی برابــر بــا 10 میلیــارد پونــد داشــتند. مواجه شــدن کارگــران 
بــا فشــارهای ناشــی از بازپرداخت هــای بــاالی رهــن و افزایــش نرخ هــای بهــرة کارت هــای اعتبــاری موجــب 
ــان باشــد. براســاس پیمایشــی کــه در  شــد کاهــش حق بیمه هــای بازنشســتگی انتخــاب جــدی پیــش روی آن
بریتانیــا انجــام شــد، یک دهــم کســانی کــه بــرای بازنشســتگی خــود پس انــداز می کننــد )تقریبــاً 2.4 میلیــون 
نفــر( انتظــار دارنــد ]بــا ایــن فشــار هزینه هــا[ زمــاِن تنفــس و وقفــه ای یک ســاله ایجــاد شــود و آن هــا در ســال 
2008 حق بیمــه پرداخــت نکننــد. براســاس ایــن پیمایــش افــراد 34-25 ســاله احتمــال بیشــتری داشــت کــه 
چنیــن توقعــی داشــته باشــند )Brewin Dolphin, 2008(. زنــان بیــش از مــردان ممکــن اســت میــزان پرداخــت 
خــود بــه طرح هــای بازنشســتگی شــخصی را کاهــش دهنــد یــا آن را متوقــف کننــد. دیــدگاه دلواپســانة آن هــا 
موجــب می شــود اولویــت آن هــا، پس انــداز مبالــغ بــاال در طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی نباشــد. تحــوالت 
ــا جهت گیری هــای نئولیبــرال  یادشــده نشــان دهندة حرکــت به ســوی فردی ســازِی ریســک اســت کــه خــود ب
در سیاســت اجتماعــی مرتبــط اســت. می تــوان بــر ســه بُعــِد مســائل مربــوط بــه خدمــات بازنشســتگِی شــاغالن 
و بازنشســتگان تأکیــد کــرد: 1. مشــکالت مربــوط بــه طرح هــای DC، 2. مســائل بلندمــدت و مانــدگار فقــر در 

ســالمندی، 3. فشــارهای مــداوم ناشــی از جهانی شــدن.
درمــورد بعــد نخســت، رشــد طرح هــای DC بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن، موجــب گســترش نابرابری هــا 
در میــان گروه هایــی می شــود کــه هم اکنــون نیــز دچــار محرومیــت هســتند. ایــن شــرایط به ویــژه بــه زنــان، 
ــد،  ــزارش می کن ــر )2008( گ ــه هک ــاس آنچ ــد. براس ــیب می زن ــت آس ــای اقلی ــد و گروه ه ــران کم درآم کارگ
ــه  ــور ک ــه همان ط ــده ک ــای 401K( در ایاالت متح ــای DC )طرح ه ــا طرح ه ــای DB ب ــی طرح ه جایگزین
اشــاره شــد ریســک اقتصــادی را از دولــت بــه افــراد منتقــل می کــرد، بخشــی از آن چیــزی اســت کــه هکــر آن 
ــر طرح هــای DC شــده  را »جهــاد مســئولیت شــخصی« می نامــد. بلکبــرن )2006( مســائلی را کــه گریبان گی
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اســت چنیــن خالصــه می کنــد: »پوشــش نامتــوازن و غیرعادالنــه، هزینه هــای بــاال و تعهــد انــدک کارفرمــا« 
ــر اهمیــت آن هــا تأکیــد  ــاد طرح هــای DC اشــاره و ب ــه ازدی ــه پژوهش هایــی راجــع ب )p.17(. ولــف )2007( ب
ــران  ــدود کارگ ــش مح ــروت و پوش ــری در ث ــش نابراب ــر را افزای ــن ام ــد ای ــه پیام ــی ک ــد؛ پژوهش های می کن
ــد  ــه می کنن ــای DC تجرب ــا طرح ه ــی را ب ــکالت خاص ــان مش ــد. زن ــت می دانن ــد و پاره وق ــت، کم درآم اقلی
]زیــرا نظــر بــه بیشــتربودن طبیعــی طــول عمــر آنــان[، در طرح هــای DC ریســک طــول عمــر به جــای اینکــه 

ــرداز منتقــل مي شــود. ــراد حــق بیمه پ ــه اف ــف تقســیم شــود، ب ــان گروه هــای مختل در می
ــات  ــه اخالقی ــد ک ــل دارن ــی تمای ــه قوانین ــورها ب ــه »کش ــد: اگرچ ــاره می گوی ــدی )p.6,2006( در این ب زی
ــکالتی  ــالیانه مش ــتمری های س ــررات مس ــرای مق ــد، در اج ــده باش ــت ش ــا رعای ــیتی در آن ه ــی جنس بی طرف
ــت  ــود مقاوم ــنهاد می ش ــا پیش ــه آن ه ــه ب ــی ک ــل مقررات ــه ای در مقاب ــای بیم ــود دارد، بنگاه ه ــی وج عمل
ــازار را به دشــواری می تــوان در ایــن مســیر بــه حرکــت انداخــت؛ بنابرایــن خروجــی نهایــی ایــن  می کننــد و ب
اصالحــات، ریســک ایــن را کــه زنــان همچنــان درآمــد بازنشســتگی کمــی داشــته باشــند افزایــش می دهــد« 

.)See, Blackburn, 2006(
ــرش  ــزار کارگ ــا ه ــه صده ــد ک ــاره می کن ــی اش ــرمایه دار بریتانیای ــک س ــرد ی ــه عملک ــز )2008(، ب تیمین
ــود،  ــرده ب ــل ک ــد منتق ــي قابل خری ــه طرح ــوق )DB( ب ــن حق ــر آخری ــی ب ــتگی مبتن ــای بازنشس را از طرح ه
عملکــرد مالــی طــرح جدیــد بــه شــیوه ای بــود کــه تــا زمــان بازنشســتگی کارگــران بــه یــک »طــرح خصوصــی 
ــن  ــران را جایگزی ــی کارگ ــوق کنون ــِد حق ــدود 38 درص ــا ح ــا تنه ــوع از طرح ه ــن ن ــد؛ ای ــدل می ش ــر« ب فقی
ــری  ــع کمت ــنتی DB، مناب ــای س ــا طرح ه ــه ب ــان، در مقایس ــد کارفرمای ــان می ده ــه نش ــن نمون ــد. ای می کنن
ــه  ــال ب ــت، انتق ــد. درحقیق ــارکت می کنن ــا مش ــر در آن ه ــد و کمت ــاص مي دهن ــای DC اختص ــه طرح ه را ب
ــیب آن  ــواًل آس ــه معم ــت ک ــوده اس ــراه ب ــا هم ــزان حق بیمه ه ــری در می ــا بازنگ ــواره ب ــای DC هم طرح ه

.)see, Blackburn, 2006( ــت ــان اس ــه کارکن متوج
بــا توجــه بــه آگاهــی محــدود مــردم دربــارة طرح هــای بازنشســتگی، طرح هــای DC یــک مشــکل ویــژه 
دارنــد. پژوهشــی در بریتانیــا نشــان داد دوســوم پاســخ دهندگان دانــش خویــش در این بــاره را »بســیار ناقــص« 
 Cited in DWP,( ــد ــرده بودن ــاب ک ــم« را انتخ ــچ نمی دان ــا هی ــم ی ــی می دان ــة »اندک ــا گزین ــتند ی می دانس
2008a(. مونــل )Cited in Greenhouse, 2008( می گویــد در ایاالت متحــده »کارگــران بایــد تصمیــم بگیرنــد 

کــه بــه طــرح DC بپیوندنــد یــا خیــر، چقــدر حق بیمــه بپردازنــد، بــه هــر طــرح چقــدر اختصــاص دهنــد، چــه 
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زمانــی فرمــول حق بیمــه را تغییــر دهنــد و هنگامــی کــه از شــغلی بــه شــغل دیگــر منتقــل می شــوند چگونــه 
امــور بیمــة خــود را مدیریــت کننــد. داده هــا به روشــنی نشــان می دهنــد بســیاری از افــراد در هریــک از گام هــای 

)p.286( »فــوق مرتکــب اشــتباه می شــوند
ــه  ــه DC خالص ــای DB ب ــال از طرح ه ــاره انتق ــتان را درب ــتان و لهس ــواهدی از مجارس ــدی)2006( ش زی
ــاس  ــراد احس ــیاری از اف ــه بس ــد چگون ــان داده ان ــه نش ــد ک ــاع می ده ــی ارج ــه پیمایش های ــت. او ب ــرده اس ک
ــرار دارد،  ــترس ق ــانی در دس ــتگی به آس ــالح بازنشس ــه اص ــوط ب ــات مرب ــد و اطالع ــیار آگاه ان ــد بس می کردن
امــا »دانــش افــراد دربــارة نظــام بازنشســتگی بــه جــای اینکــه دانشــی ژرف باشــد، محــدود بــه عبارت هایــی 
تکــراری بــود« )p.10(. براســاس پژوهشــی کــه بانــک جهانــی انجــام داد »بخــش زیــادی از افــراد به ســادگی 

.)Zaidi, 2006, p. 10( »ــد ــد می پیوندن ــان می آی ــاِب آن سراغش ــه بازاری ــتگی ک ــرح بازنشس ــن ط ــه اولی ب
درمــورد بُعــد دوم، شــواهد مرورشــده در ایــن فصــل نشــان می دهــد کــه در قــرن بیســت و یکــم مســائل 
ناشــی از محرومیــت فزاینــده، ویژگــی اصلــی ســالمندی خواهــد بــود. در اینجــا ویژگی هــای درهم تنیــده شــامل 
ایــن مــوراد اســت: 1. رشــد مشــاغل کــم دســتمزد به ویــژه ناشــی از اضمحــالل صنعــت کارخانــه ای و افــول 
ــا  ــد ی ــی محروم ان ــتگی خصوص ــام بازنشس ــا از نظ ــران ی ــادی از کارگ ــش زی ــری، 2. بخ ــای کارگ اتحادیه ه
ــرای دوره بازنشســتگی خویــش جمــع می کننــد )به ویــژه در بافتــاری کــه طــول عمــر  ــغ بســیار اندکــی ب مبال
ــش اســت( 3.  ــی در حــال افزای ــش اســت و – در ایاالت متحــده – هزینه هــای مراقبت هــای درمان ــه افزای رو ب
ــزان و  ــوند می ــب می ش ــای DC موج ــه در آن طرح ه ــتگی ها ک ــدن بازنشس ــی از تجاری ش ــت ناش عدم امنی
کفایــت درآمــد دورة بازنشســتگی غیرقطعــی باشــد. در بریتانیــا اقلیــت مهمــی از افــراد ســالمند – 1.2 میلیون )11 
درصــد کل ســالمندان( – بــا فقــر شــدید مواجه انــد )درآمــد آن هــا از 50 درصــد متوســط دریافتی هــای جــاری 
کمتــر اســت(؛ 2.2 میلیــون )21 درصــد( از افــراد ســالمند، در شــرایطی زندگــی می کننــد کــه درآمــد آن هــا کمتــر 
از 60 درصــد هزینه هــای زندگــی اســت. مدلســازی وضعیــت درآمــدی آینــدة مســتمری بگیران نشــان می دهــد 
جــز در صورتــی کــه سیاســت های کنونــی تغییــر کننــد، بریتانیــا در ســال 2017 نیــز گرفتــار همیــن مقــدار فقــر 

.)Brewer, Brown, Emmerson, Goodman, Muriel, & Tetlow, 2007( ــود ــد ب ــتمری بگیران خواه مس
ــِد ســوم، جهانی شــدن بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــر ایدئولوژی هــا و سیاســت های مربــوط  درمــورد بُع
ــت:  ــی اس ــل اساس ــار عام ــان دهندة چه ــر نش ــن ام ــذارد )Phillipson, 2006(. ای ــر می گ ــالمندی تأثی ــه س ب
نخســت، رشــد نئولیبرالیســم کــه خصومــت بــا خدمــات جمعــی و دولتــی  را رواج می دهــد یــا دســت کم بــه تبلیــغ 
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 Yeates,( ــد ــی می دان ــات بخــش عموم ــر از خدم ــاً برت ــات خصوصــی را اساس ــه خدم ــردازد ک دیدگاهــی می پ
ــی آن،  ــه ط ــت ک ــه اس ــیوه ای اوج گرفت ــه ش ــازی ب Walker & Deacon, 2003 ;2001(. دوم، خصوصی س
جهانی شــدن، آگاهــی راجــع بــه موقعیــت نســبی اقتصــاد یــک دولت-ملــت در مقایســه بــا ســایر دولــت ملت هــا 
ــی  ــدن فضای ــه »جهانی ش ــد ک ــاره می کنن ــاره اش ــگ )2002( در این ب ــورج و ویلدین ــد. ج ــش می ده را افزای
ــای  ــد و پیامده ــه وضــع می کنن ــی ک ــا از مالیات های ــه در آن دولت-ملت ه ــد ک اقتصــادی و سیاســی می آفرین
احتمالــی اقتصــادی ایــن مالیات هــا آگاه تــر می شــوند. ایدئولــوژی نئولیبــرال ایــن نگرانی هــا را توجیــه و تقویــت 
ــازمان  ــادی، س ــعة اقتص ــکاری و توس ــازمان هم ــد س ــی مانن ــازمان های چندملیت ــوم، س ــد« )p.58(. س می کن
ــرکت های  ــژه ش ــی )به وی ــرکت های فرامل ــول و ش ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن ــک جهان ــی، بان ــارت جهان تج
دارویــی( موجــب تقویــت بحــث و جدل هــای ایدئولوژیــک شــده اند و تمامــی ایــن ســازمان ها در شــکل گیری 
جهان بینــی  متمایــزي دربــارة چگونگــی سیاســت های مربــوط بــه ســالمندان ایفــای نقــش می کننــد. چهــارم، 
ــری دامــن خواهــد زد. واکــر  ــه اشــکال جدیــدی از نابراب ــاد درمــورد ســالمندان ب ــه احتمــال زی جهانی شــدن ب
)2007( سیاســت های ســالمندی جدیــدی شناســایی کــرده اســت کــه از نهادهــای جهانــی متأثــر بوده انــد و بــه 
نظــر می رســد اکنــون در تعییــن ماهیــت خدمــات مالــی بــرای ســالمندان اهمیــت فزاینــده ای یافته انــد. انــواع 
ــورهای  ــان کش ــژه در می ــت؛ به وی ــراغ گرف ــف س ــورهای مختل ــوان در کش ــت ها را می ت ــن سیاس ــی از ای مهم
عضــو اتحادیــة اروپــا )EU(، امــا واکــر )2007( بــه تأثیــر نهادهــای جهانــی ماننــد بانــک جهانــی بــر کشــورهای 
مرکــز و شــرق اروپــا اشــاره دارد کــه بــر ایــن کشــورها بــرای خصوصی ســازی نظام هــای بازنشســتگی فشــار 
ــد  ــرار می دهن ــت وام ق ــرط دریاف ــاد بازنشســتگی ها را پیش ش ــیر خصوصــی ایج ــروی از مس ــا پی ــد ی می آوردن

.)see, Zaidi, 2006(

نتیجه گیری: بازسازی بازنشستگی های عمومی

ایــن فصــل شــماری از بی ثباتی هــا را شــرح داد کــه بــر نظام هــای بازنشســتگی در بریتانیــا تأثیــر می گذارنــد، 
ــت،  ــرد. درحقیق ــر ک ــاره ذک ــی در این ب ــورهای اروپای ــده و کش ــز از ایاالت متح ــادی را نی ــای زی ــا مثال ه ام
جــای شــگفتی نیســت، همان طــور کــه ایــن کتــاب گواهــی می دهــد، بحــث و جدل هــای پرشــوری دربــارة 
 see, Blackburn, 2006; Munnell&Sass, 2008; Ghilarducci,( ــت ــان اس ــالمندان در جری ــت از س حمای
ــال  ــا در ح ــتگی ها: 2007، ی ــون بازنشس ــد قان ــده اند- مانن ــوب ش ــی مص ــن مهم ــا، قوانی 2008(. در بریتانی
ــی  ــت. ط ــالمندان اس ــت س ــن امنی ــا تضمی ــدف آن ه ــه ه ــتگی ها، 2008- ک ــه بازنشس ــی اند- الیح بررس
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قانــون بازنشســتگی ها، ســن بازنشســتگی دولتــی بــرای زنــان و مــردان بــه 68 ســال افزایــش خواهــد یافــت 
ــل خواهــد شــد.  ــد از ســال 2012« تعدی ــی »از بع ــه براســاس متوســط دســتمزد مل ــی پای و مســتمری دولت
ــه کاهــش  ــی پای ــرای دریافــت مســتمری دولت ــاز پرداخــت حق بیمــه ب ــداد ســال های مــورد نی ــن تع همچنی
خواهــد یافــت و در الیحــة بازنشســتگی پیشــنهاد شــده اســت کــه طــرح پس انــداز بازنشســتگی جدیــد بــه 
شــکل حســاب های پس انــداز فــردی از ســال 2012 ایجــاد شــود، ثبت نــام در یــک طــرح بازنشســتگی معتبــر 
در محــل کار به صــورت خــودکار انجــام گیــرد و بــرای کارفرمایــان یــک حق بیمــه ملــی حداقلــی تعییــن شــود.

ایــن اصالحــات، از منظــر سالمندی شناســی انتقــادی بــه نگرانی هــا می افزایــد. نخســت اینکــه، 
ــای  ــای طرح ه ــش هزینه ه ــده و کاه ــرض ش ــی ف ــراد بدیه ــرای اف ــال های کار ب ــش س ــندیده بودن افزای پس
بازنشســتگی ضــروری فــرض شــده اســت، امــا ایــن اقــدام )کــه اکنــون در مجموعــه ای از کشــورهای صنعتــی 
عمدتــاً پذیرفتــه شــده اســت( بــرای آن گروه هــای طبقــه کارگــر کــه امیــد به زندگــی کمتــری دارنــد غیرمنصفانه 
اســت؛ یعنــی آن هــا در مقایســه بــا کســانی کــه از گروه هــای مدیریتــی و حرفــه ای هســتند، بــرای دورة بســیار 
کوتاه تــری مســتمری دریافــت خواهنــد کــرد. بلکبــرن )2006( ایــن مســئله را بــه شــکل زیــر خالصــه می کنــد:

غیرمنصفانه بــودن تفــاوت طبقاتــی بــا ایــن واقعیــت وخیم تــر می شــود کــه بیشــتر کارگــران یــدی 
از کودکــی شــانس آمــوزش در آینــده را از دســت می دهنــد و ســه، چهــار ســال زودتــر از کارکنــان 
ــن آن هــا کــه  ــازار کار می شــوند؛ بنابرای ــد وارد ب تحصیل کــرده ای کــه طــول عمــر بیشــتری دارن
ــش  ــه افزای ــد. هرگون ــت می کنن ــری دریاف ــای کمت ــد مزای ــری دارن ــردازی طوالنی ت ــابقة بیمه پ س

.)p.53( در ســن بازنشســتگی به وضــوح ایــن بی عدالتــی را افزایــش خواهــد داد

ــودن  ــداری و عادالنه ب ــارة پای ــی درب ــر مفروضات ــان ب ــا همچن ــی بریتانی ــنهادهای اصالح ــه، پیش دوم اینک
ــن  ــته ای ــة گذش ــواهد دو ده ــا ش ــی هســتند، ام ــل مبتن ــة مســتمری مکم ــن در ارائ ــة معی ــای حق بیم طرح ه
اعتمــاد را ایجــاد نمی کنــد کــه کســانی کــه بیشــترین نیــاز را بــه درآمــد اضافــی دارنــد- زنــان، افــراد کم درآمــد 
و گروه هــای اقلیــت- از چنیــن مزایایــی بهره منــد شــوند. یــک تحلیلگــر ایــن نــوع از حســاب های خصوصــی 
را کــه در ســال 2012 معرفــی شــدند یــک »اقــدام رســوایی آفرین« می نامــد کــه در آن- وقتــي مزایایــی مبتنــی 
بــر آزمــون وســع را در نظــر بگیریــم – بــه نظــر می رســد کارگــران کم درآمــد در ازای حق بیمه هــای پرداختــی 

.)Financial Times, June 9, 2008, p. 2( ــازده منفــی« دریافــت می کننــد خویــش »ب
ــان صــرف مراقبت هــای بی دســتمزد خانگــی  ــی کــه زن ــه رســمیت شــناختن زمان ســوم اینکــه، به رغــم ب
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می کننــد، ایــن قضیــه باقــی خواهــد مانــد کــه در شــرایط پیشنهادشــده، بســیاری از زنــان در مقایســه بــا مــردان 
رفــاه کمتــری خواهنــد داشــت. دســتمزد کــم و مســتمری های خصوصــی محــدود بــرای کارگــران همچنــان 
حاکــی از سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی  اســت کــه می یــر و هــرد )2007( آن هــا را بــه جــای »خانــواده-

.)See also, Estes, 2006( یــار«، »بازار-یــار« می نامنــد
بــه مســائل شناسایی شــده در ایــن فصــل چــه پاســخ هایی می تــوان داد؟ مــا بحــث را بــا چهــار نکتــه پایــان 
ــد حفاظــت و حمایــت از ســالمندان را فراهــم  ــه اینکــه دولــت می توان می دهیــم. نخســت، بازســازی اعتمــاد ب
کنــد ضــرورت دارد؛ امــری کــه بــرای هــر نظــام بیمــة اجتماعــی ضــروری اســت. در بریتانیــا، تنهــا 14 درصــِد 
پاســخگویان یــک پیمایــش ملــی »اعتمــاد« داشــتند کــه دولــت بــرای آن هــا در دورة بازنشســتگی درآمــد کافــی 
ــر می دهــد  ــی خب ــن امــر از بحران فراهــم خواهــد کــرد )Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007(. ای
کــه ریشــه هایی ژرف در نظــام بازنشســتگی دارد کــه در ایــن فصــل شــرح آن رفــت. طــی ایــن بحــران، شــمار 
زیــادی از افــراد در ســن کار )و افــراد ســالمند( در تردیــد میــان خدمــات دولتــی از یک ســو و حمایــت آفریــدة 
ــاور کــه حمایــت کافــی از ســالمندان شــدنی اســت،  ــدن ایــن ب ــد. بازگردان ــر افتاده ان ــازار از ســوی دیگــر گی ب
وظیفــة اساســی هــر جامعــه ای اســت، امــا نــه آن حمایتــی کــه بســیاری از کشــورهای صنعتــی ثروتمند احســاس 

ــد. ــدان دســت یافته ان ــد در حــال حاضــر ب می کنن
ــده،  ــی در ایاالت متح ــن اجتماع ــا و تأمی ــه در بریتانی ــی پای ــتمری دولت ــد مس ــی مانن ــات عموم دوم، خدم
ــد.  ــن می کنن ــن را تأمی ــالمندی ام ــه س ــد ک ــی می مانن ــی باق ــه نهادهای ــن از مجموع ــی بنیادی ــان جزئ همچن
بــه  هــر حــال، ایــن نکتــه ای اساســی اســت کــه مســتمری بازنشســتگی نه تنهــا فقــر را از میــان ببــرد، بلکــه 
یــک نــرخ جایگزینــی کافــی نســبت بــه حقــوق و دســتمزدهای گذشــته فراهــم کنــد. ایــن امــر بــرای هدایــت 
ــی از  ــای ناش ــده، مزای ــی آورد. در ایاالت متح ــود م ــه وج ــی ب ــی اساس ــر چالش ــان حاض ــت گذاری در زم سیاس
برنامــة تأمیــن اجتماعــی احتمــااًل در ســال 2030 بــرای یــک بازنشســته کــه درآمــد متوســط داشــته اســت، تنهــا 
30 درصــِد درآمــد پیــش از بازنشســتگی را جایگزیــن می کنــد، مقایســه کنیــد بــا همیــن رقــم در ســال 2008 
کــه برابــر 40 درصــد اســت. به طــور مشــابه، در بریتانیــا اصالحــات ســال 2007 بدیــن معنــی خواهــد بــود کــه 
ــد از برنامــة بازنشســتگی  فــردی در ردة دســتمزد متوســط کــه در ســال 2055 بازنشســته خواهــد شــد می توان
مســتمری دولتــی پایــه، انتظــار نــرخ جایگزینــی 32 درصــد داشــته باشــد. در هــر دو کشــور، گروه هــای بــزرگ 
کارگــران اگــر تنهــا بــه بازنشســتگی عمومــی متکــی باشــند، بــرای دســتیابی بــه اســتاندارد زندگــی مناســب، در 
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تقــال خواهنــد بــود. هــدف اساســی یــک سیاســت اجتماعــي عادالنــه، همچنــان دســتیابی بــه میــزان باالتــری 
ــد. ــران کن ــد دوره هــای مراقبــت بی مــزد و کار کم دســتمزد را جب ــود کــه بتوان از جایگزینــی درآمــد خواهــد ب

ســوم، یــک گفتمــان جهانــی جدیــد دربــارة بازنشســتگی ضــرورت دارد؛ گفتمانــی کــه ایــن دیــدگاه را، کــه 
خدمــات دولتــی بایــد کاهــش یابنــد و وابســتگی بــه بــازار بایــد افزایــش یابــد، بــه چالــش بکشــد. تــا اینجــا، 
تجربــه نشــان داده اســت تکیــه بــر خدمــات بــازار منجــر بــه تعمیــق نابرابری هــا در میــان گروه هــای مختلــف 
ــی  ــتمری اضاف ــک مس ــت ی ــال دارد از حمای ــه احتم ــی ک ــود، آن گروه های ــتمری بگیران می ش ــران و مس کارگ
مــداوم بی بهــره بماننــد و نوســان بــازار در جهــت مخالــف نیــاز آن هــا در ســالمندی بــه امنیــت و اطمینــان قــرار 

دارد.
ایــن گفتمــان، بایــد اتفاق نظــر نئولیبــراِل کنونــی دربــارة بازنشســتگی را بــه چالش بکشــد؛ دیــدگاه نئولیبرالی 
کــه ســازمان های میان کشــوری ماننــد بانــک جهانــی، صنــدوق بین المللــی پــول و ســازمان همــکاری و توســعة 
اقتصــادی اتخــاذ کرده انــد )Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007(. ایــن ســازمان ها مي تواننــد 
تأثیــر بســیاری بــر مباحــث بازنشســتگی بگذارنــد. در ایــن میــان دیدگاهــی کــه بــه حاشــیه رفتــه، دیدگاهــی 

اســت کــه بــه ضــرورت حمایت هــای بخــش عمومــی از ســالمندان نظــر دارد.
در آخــر اینکــه، ایجــاد مباحثــه ای جدیــد در بــاب بازنشســتگی مســتلزِم ســاختن )یــا بازســازی( سیاســت های 
ســالمندی  اســت کــه محصــول انرژی هــای خــود افــراد ســالمند باشــد؛ گروهــی کــه تــا حــد زیــادی از مباحثــات 
ــای خصوصی ســازي  ــن پیامده ــار گذاشــته شــده اند. یکــی از جدی تری ــی کن ــة اجتماع ــدة بیم ــه آین ــوط ب مرب
ــون،  ــت. اکن ــوده اس ــالمندی ب ــان س ــت در زم ــاد امنی ــکان ایج ــه ام ــاد ب ــن اعتم ــان رفت ــتگی، از می بازنشس
تردیدهــای گســترده ای دربــارة هــدف برنامه ریــزی یــا پس انــداز بــرای دورة بازنشســتگی وجــود دارد – به طــور 
مشــخص در بریتانیــا و نیــز بســیاری از کشــورهای دیگــر چنیــن اســت. ایــن امــر در بافتــار بازســازی یــک نــوع 
جدیــد از ســالمندی، بســیار آســیب زا اســت. بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن، پیامــد ایــن شــرایط یــک »نظــام 
ــانی و  ــت انس ــه کرام ــردم از هرگون ــی از م ــای بزرگ ــه در آن گروه ه ــود ک ــد ب ــالمندی« خواه ــارِت آزاِد س تج
امنیــت بی بهره انــد؛ البتــه یــک گــروه اقلیــت وجــود خواهــد داشــت کــه بخــش زیــادی از ســبک زندگــی خــود 
ــال های  ــد. در س ــه می ده ــر ادام ــر عم ــا آخ ــال و ت ــتگی انتق ــه دوران بازنشس ــر را ب ــی عم ــال های میان در س
پیــش رو، بــه چالــش کشــیدن ایــن شــکاف اجتماعــی جدیــد در دورة پایانــی زندگــی، بــرای سیاســت اجتماعــی 
ــیدگی  ــرای رس ــود. ب ــد ب ــدی خواه ــاص مســئله ای کلی ــور خ ــادی به ط ــالمندی شناســی انتق ــی و س به طورکل
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ــدن اقتصــاد رخ  ــل جهانی ش ــه به دلی ــرایطی ک ــت بازنشســتگی تحــت ش ــردن امنی ــش، فراهم ک ــن چال ــه ای ب
ــود. ــی خواهــد ب ــادی و تجرب ــد انجــام پژوهش هــای نظــری، انتق می دهــد، نیازمن

پرسش هایی برای بحث

ــا و بریتانیــا چــه  1. فیلیپســن درمــورد تحــول بازنشســتگی در دورة پــس از جنــگ جهانــی دوم در اروپ
می گویــد؟

ــوری  ــازمان های میان کش ــدن و س ــتند و جهانی ش ــه هس ــرال چ ــوژی نئولیب ــی ایدئول ــول اساس 2. اص
ــد و اعتمــاد  ــر می گذارن ــر سیاســت ها تأثی ــه ب ــی چگون ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن مانن

ــد؟ ــن می برن ــی را از بی ــتگی عموم ــای بازنشس ــه نظام ه ب
ــر  ــا تأثی ــری در بریتانی ــر براب ــه ب ــن، چگون 3. چرخــش به ســوی طرح هــای بازنشســتگی حق بیمــة معی
گذاشــته اســت؛ به ویــژه در ارتبــاط بــا زنــان، اقلیت هــا و کارکنــان کم درآمــد؟ پیامدهــای دیگــر حرکــت 
از ریســک جمعــی بــه ریســک فــردی کــه بــه امنیــت دورة بازنشســتگی مربوط انــد و فیلیپســن آن هــا را 

ــد. ــرح داده کدام ان ش
ــدات پیــش روی بیمــة اجتماعــی چــه پیشــنهاد هایی را در ایــن فصــل  ــه تهدی 4. فیلیپســن در پاســخ ب
ــئله  ــن مس ــالمندان را در ای ــد س ــه بای ــادی، چگون ــی انتق ــر سالمندی شناس ــد؟ از منظ ــرح می کن مط

ــارکت داد؟ مش
5. »ائتــالف هماهنــگ« )Clery, McKay, Phillips, & Robinson, 2007( یکــی از ســازمان های 
متعــدد ایاالت متحــده اســت کــه طرفــدار اصــالح بیمــة اجتماعــی اســت؛ اصالحاتــی از قبیــل حرکــت 
بــه ســمت مســئولیت فــردی و حســاب های خصوصــی. در مقابــل کمیتــه ملــی حفــظ تأمیــن اجتماعــی 
و مدیکــر )www.ncpssm.org( طرفــدار مســئولیت جمعــی در قبــال امنیــت اقتصــادی و ســالمتی اســت 
ــی  ــة اجتماع ــوع بیم ــی از ن ــه برنامه های ــر را به مثاب ــی و مدیک ــن اجتماع ــای تأمی و حفاظــت از برنامه ه
توصیــه می کنــد. در پرتــو بررســی فیلیپســن دربــارة تجربــه اخیــر اصــالح بازنشســتگی در بریتانیــا، شــما 

ــه ارزیابــی می کنیــد؟ ــارة بیمــة اجتماعــی را چگون مباحــث ایــن دو ســازمان در ایاالت متحــده درب
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سخن آخر؛ از جسارت آرزوکردن تا جسارت عمل کردن

کارول ال. استس1، لیا روین2، برایان آر. گراسمن3، بروک ای. هالیستر4 و اریک سالوی5

 اکنــون ایــن کتــاب در دســت چــاپ اســت و مــا بــه ایــن می اندیشــیم کــه در آغــاز تکوین و نــگارش کتــاب در 
چــه موقعیتــی بودیــم. روشــن اســت شــرایط سیاســی و اقتصــادی ای کــه مباحــث مربــوط بــه بیمــة اجتماعــی 
و عدالــت اجتماعــی را احاطــه کرده انــد، آشــکارا دگرگــون شــده اند. ایــن شــرایط ایــن نکــتة مســلم را آشــکار 
ــش  ــش از پی ــون بی ــا، اکن ــت اقتصــادی و ســالمتی م ــالودة امنی ــه ش ــی به مثاب ــة اجتماع ــه بیم ــد ک می کنن

اهمیــت دارد.
ــه ای از  ــوي مجموع ــده از س ــه ایاالت متح ــد ک ــاب ش ــوری انتخ ــت جمه ــه ریاس ــی ب ــا زمان ــاراک اوبام ب
ــازل، ســقوط ســرمایه گذاری صنعــت بانکــداری و کاهــش  ــه بحــران وام هــای رهنــی ن »فروپاشــی ها« از جمل
شــدید ارزش ســهام وال اســتریت بــه لــرزه درآمــد. مــا اکنــون می دانیــم ایــن بحــران بســیار عمیق تــر، بســیار 
پیچیده تــر و پایــدار اســت و کارت هــای اعتبــاری و صنعــت خــودرو را در برگرفتــه اســت، بیــش از 10 میلیــون 
نفــر بیــکار هســتند، دو جنــگ در خاورمیانــه رخ داده اســت، اقتصــاد دچــار کســادی شــدیدی اســت، نابرابــری 
ــی  ــت و دارای هزینه های ــردی اس ــار کژکارک ــی دچ ــای درمان ــام مراقبت ه ــت، نظ ــده اس ــدید ش ــی تش اجتماع
سربه فلک کشــیده و غیرقابــل پرداخــت و بیمه شــدگانی پرتعــداد و فزاینــده اســت و بیــش از 3 تریلیــون دالر از 

ــه طرح هــای بازنشســتگي خصوصــی منتقــل شــد. ــکا خــارج و ب پس اندازهــای بازنشســتگی آمری
اســت،  داده  بازتــاب  را  ایاالت متحــده  در  بی ثبات ســازی  کــه  بــازار  ســرمایه دارِی  جهانی شــدِن 
ــن  ــفانه ای ــت. متأس ــرده اس ــد ک ــر بازتولی ــورهای دیگ ــیاری از کش ــی را در بس ــی مال ــازی و فروپاش بی ثبات س
ــرمایه داری بازنشســتگی های  ــی، س ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــروی از صن ــی در پی ــای جهان رونده
ــا  ــد و آن ه ــی مي دان ــای خارج ــت وام ه ــرط دریاف ــی را ش ــای درمان ــازي مراقبت ه ــی و خصوصی س خصوص
ــی  ــدوق بین الملل ــه صن ــاختاری ک ــل س ــت های تعدی ــایر سیاس ــورد و س ــن م ــد. ای ــدت رواج می ده را به ش
پــول، بانــک جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی تحمیــل کرده انــد، ســالمت اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای 
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ــی کشــورها  ــد. حت ــود کرده ان ــن کشــورها را ناب ــِی ای ــور ایمن ــد و برنامه هــای ت درحال توســعه را کاهــش داده ان
را از پرداخــت یارانه هــای کشــاورزی منــع و بنابرایــن مــردِم کارا و مســتعد ایــن کشــورها را از کشــاورزی پایــداِر 
اقتصــاد خویــش بی بهــره کرده انــد. عــالوه بــر ایــن، کشــورهای توســعه یافته )ماننــد بریتانیــا( ترغیــب شــده اند 
کــه بــه »اصــالح« بازنشســتگی دســت بزننــد و تورهــای ایمنــی دولت-پشــتیبان خــود را کــه در زمینــة تأمیــن 

ــا یکدیگــر آشــتی دهنــد و ســازگار کننــد. بازنشســتگی و ســالمت فعالیــت می کننــد ب
ــط در دموکراســی  ــراط در ســرمایه داری و تفری ــه ای از اف ــن وضعیــت، نمون ــن اســت کــه ای ــا ای ــل م تحلی
ــت و  ــدون فرص ــی ب ــکار، کودکان ــکار و نیمه بی ــراد بی ــده، اف ــده و خلع یدش ــه داِر فقیرش ــا خان ــت. میلیون ه اس
مراقبــت درمانــی و کمابیــش تمامــی خانواده هــای کارگــری  کــه در قســمت پایینــی ایــن مارپیــچ گیــر افتاده انــد، 

پیامــد ایــن وضعیــت هســتند.
ایاالت متحــدة آمریــکا در آنچــه مــردم عــادی و نخبــگان تجربــه اش می کننــد و بحرانــی در تمامــی جوانــب 
زندگــی می نامنــدش غــرق شــده اســت. طــی رخدادهایــی همچــون نوســان و تنــزل قیمــت بازارهــای ســهام 
و آمارهــای اقتصــادی نامناســبی کــه بــه نظــر پایان ناپذیرنــد )ماننــد بیــکاری شــتابانی کــه به ســوی دورقمــی 
ــن بیــش از پیــش پس اندازهــای  ــراد و شــرکت ها، از دســت رفت شــدن مــی رود(، تشــدید ورشکســتگی های اف
ــارة ایاالت متحــده و جهــان شــکل  ــر، ترســی درب ــرای میلیون هــا نف بازنشســتگی و پوشــش بیمــة ســالمت ب

ــک می شــود. ــرز وحشــت زدگی نزدی ــه م ــه ب ــه ک گرفت
بــا ایــن همــه، ترکیبــی از احســاِس امیــد و توقــع از رئیس جمهــور جدیــد وجــود دارد. آقــای اوبامــا، نخســتین 
رئیس جمهــور آمریکایــی- آفریقایــی کشــور، اکنــون در نخســتین روزهــای ریاســت خــود بــا کوهــی از مشــکالت 
ــور  ــت. همان ط ــور روبه روس ــام کش ــه نظ ــاد ب ــی و ژرِف اعتم ــران اساس ــقوط و بح ــال س ــادی در ح در اقتص
ــوند و  ــاخته می ش ــی س ــورت اجتماع ــد )به ص ــه می دهن ــر روی ــدام تغیی ــه م ــا- اگرچ ــم، بحران ه ــه می دانی ک
به صــورت عینــی رفــع می شــوند(- بــرای نخبــگان قــدرت در کشــور، فرصــِت کنــش جســورانه و ریشــه ای را 
فراهــم می کننــد. ایــن بحــران نیــز فرصتــی بــرای کنــِش کنشــگراِن مهــم فراهــم می کنــد. پنجــرة بزرگــی بــه 
تغییــرات اجتماعــی گشــوده شــده اســت و ایــن بحــران »مــادِر« تمــام نزاع هــای طبقاتــی، جنســیتی و نــژادی 
و قومــی و... خواهــد بــود. وجــود ایــن مشــکالت بنیادیــن در ایــن کشــور، اهمیــت حیاتــی بیمــة اجتماعــی را 
ــت اقتصــادی و  ــارة امنی ــی درب ــه نگرانی های ــی اســت ک ــودن انتخاب های ــد و حاکــی از خطیرب برجســته می کن

ــد. ــردم می آفرینن ســالمتي م
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در ایاالت متحــده هیچ کــس از تأثیــرات بحران هــا در امــان نیســت؛ به ویــژه 44 میلیــون ســالمند، 77 میلیــون 
از افــراد نســل بیش زایــی، کــودکان و نســل های آینــده. شــاید جــای شــگفتی نباشــد کــه مســاعدت های الزم 
بــرای افــرادی کــه در ایــن وضعیــت قــرار دارنــد، بســیار ارزشــمندتر از تریلیون هــا دالری اســت کــه هم اکنــون 
ــه نهادهــای  ــا کمــک ب دولــت صــرف پشــتیبانی از موتورهــای نظــام ســرمایه داری می کنــد؛ مخارجــی کــه ب

مالــی آغــاز شــده اســت.
ــه کار و حســن نیت در  ــدن کارگــران ب ــه ســمِت »تقاضــای« پارادایــم کالســیک اقتصــاد )برگردان توجــه ب
ــه  ــت ب ــون دول ــدای تریلیون هــا دالری شــده اســت کــه هم اکن ــال برنامه هــای بیمــة اجتماعــی کشــور(، ف قب
ــدون برآورده کــردن  ــدن ســریع بخــش عرضــه و نقدینگــی ســرمایه تخصیــص می دهــد، امــا ب قصــد  پیش ران

نیازهــای مــردم، چگونــه کســی- جــز ثروتمنــدان- خواهــد توانســت چیــزی را خریــداری کنــد؟
درماندگــی، آشــوب و عــدم قطعیــت شــدید در ایــن دورة تاریخــی، اوج آن »عصــر طالیــی جدیــدی« اســت 
کــه انتخــاب ریــگان در ســال 1980 بنیــاد ایدئولوژیکــش را نهــاد. دورة حاضــر، کــه عصــر امپراتــوری نامیــده 
ــا  ــدة آن ه ــه برن ــده اســت ک ــای سیاســی، اقتصــادی و ایدئولوژیکــی ایجــاد ش ــق نزاع ه ــده اســت، از طری ش
ــازار را بارهــا تصدیــق کــرده و بــر آن  محافظه کارانــی بوده انــد کــه فراتــر از همه چیــز، مشــروعیت و تقــدس ب
تأکیــد داشــته اند )Estes,1991(. کمــک دولــت بــه شــرکت ها در قالــب بخشــودگی های مالیاتــی و یارانه دهــی 
ــای  ــب مجتمع ه ــادی را نصی ــاداش زی ــه پ ــت-یارانه ای ک ــرده اس ــد ک ــرعت رش ــخصی به س ــرمایة ش ــه س ب

ــد. ــی ایاالت متحــده می کن ــي جهان ــرمایه داری مال ــی و س ــی، داروی ــی نظام صنعت
برنامه هــای بیمــة اجتماعــی کشــور )ماننــد تأمیــن  اجتماعــی و مدیکــر( و ســالمندان کشــور، بــرای نزدیــک 
ــنی  ــض س ــی، تبعی ــة اجتماع ــای بیم ــورد برنامه ه ــد. درم ــان بوده ان ــه ای بی ام ــت حمل ــه، تح ــه ده ــه س ب
ــای  ــوان پیروپاتال ه ــالمندان به عن ــف س ــی توصی ــته اســت: یک ــود داش ــالمندان، دو نم ــه س ــز علی خصومت آمی
ــود  ــودی خ ــه خ ــت ب ــالمندی جمعی ــه س ــازی ک ــداران خصوصی س ــتدالل طرف ــن اس ــری ای ــص و دیگ حری
ــکی را در  ــای پزش ــی و مراقبت ه ــالمندی، ازکارافتادگ ــی س ــة اجتماع ــه بیم ــت ک ــی اس ــران اجتماع ــک بح ی
ــت  ــم در موفقی ــي مه ــطه آمیز، نقش ــتدالِل سفس ــن اس ــد. ای ــدار مي کن ــر ناپای ــاط دیگ ــده و نق ایاالت متح
سیاســت های ایاالت متحــده بــرای خصوصی ســازی برنامــة تأمیــن اجتماعــی و مدیکــر داشــته اســت. 
ــر شــانه های افــراد منتقــل شــد )Hacker, 2006(، فراینــدی کــه  ریســک ها به طــور عمــدي از دوش دولــت ب
ــد و کاخ ســفید طــی 8 ســال  ــا 2006 ســازمان دهی کردن جمهوری خواهــان مجلــس بیــن ســال های 1994، ت
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ــت. ــیده اس ــتاب بخش ــدت ش ــته آن را به ش گذش
ــن  ــرز بی ــه م ــی )ک ــت مذهب ــاح راس ــراه جن ــه به هم ــت های بی رحمان ــن دوره، سیاس ــی ای ــن ط همچنی
کلیســا و دولــت را کمرنــگ کــرده( بــه حقــوق شــهروندان تجــاوز و آن را تضعیــف کردنــد. نپذیرفتــن حــق ازدواج 
ــق  ــد، از طری ــی جدی ــی آمریکای ــض بوم ــت. تبعی ــر اس ــن ام ــای ای ــی از مثال ه ــا یک ــا در کالیفرنی هم جنس ه

ســتیز بــا مهاجــران نیــز مثالــی دیگــر اســت.
بــا ایــن نیروهــای اجتماعــی کــه ایاالت متحــده را قبضــه کرده انــد، اَشــکال نگران کننــده و مختل کننــده ای 
از شــکاف، محرومیــت و بی اعتمــادی در راســتای امــوری ماننــد نــژاد، طبقه، جنســیت، ســوگیری جنســی، نســل، 
ازکارافتادگــی و مهاجــرت پدیــد آمــده اســت. مســائل »پایــان کار« و »پایــان بازنشســتگی«، بــا وجــود میلیون هــا 
بیــکار و بیــکاری فزاینــده، بــه کانــون توجــه آمده انــد. تنــش میــان ســرمایه و کار به صــورت ضمنــی وجــود دارد؛ 
البتــه اگــر به صــورت آشــکار نباشــد. حتــی حــِق کارکــردن نیــز خــودش در معــرض نابــودی اســت و بــه همــراه 
ــرد.  ــرار می گی ــودی ق ــرای تمامــی نســل ها در معــرض ناب ــی ب ــای آمریکای ــت، کرامــت انســانی و رؤی آن امنی
چنیــن شــرایطی به وضــوح زندگــی جوانــان و ســالمندان را بــه یکســان بــه مخاطــره می انــدازد. در ایــن شــرایط 
نقــش حیاتــِی دولــت آشــکار شــده اســت، همان طــور کــه همیشــه در زمــان شکســت بــازار آشــکار مي شــود. 
متأســفانه، مــا آمــادة حــل مشــکالت نیســتیم؛ زیــرا رتوریــِک مســلِط بــازار حساســیت مــا بــه مفاهیمــی ماننــد 

خیــر جمعــی و بــه هم پیوســتگی جمعــی، اشــتراکی و ناگزیــر را از بیــن بــرده اســت.
درنتیجــه اکنــون از نظــر فرهنگــی، سیاســی و ســاختاری، سیاســت دولتــی مــا بــرای رســیدگی بــه روندهــای 
بحرانــِی درهم تنیــده و چندگانــه کــه مــردم آمریــکا بــا آن هــا روبــه رو هســتند آمادگــی نــدارد. پارادایــم بــازار، 
راه هــای قــدرت، رســانه و فضــای مجــازی را تحــت اســتیال گرفتــه اســت؛ تــا جایــی کــه پارادایــم جایگزیــِن 
خیــر جمعــی، امــور همگانــی و ریســک و مســئولیِت مشــترک به طــور جــدی تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت. 
اکنــون مباحثــات ملــی بــه ســمت گفت وگوهایــی مــی رود کــه دل مشــغول منطــق و ضــرورت تــور ایمنــی در 
ایــن کشــور اســت. بــا هویــدا شــدن شکســت بــازار و گرایش هــای حریصانــه ای کــه تعهــد بــه شــیوة زندگــی 
ــة  ــش بیم ــر، نق ــادی خطی ــی و اقتص ــة سیاس ــن لحظ ــراِر ای ــد، در اضط ــن می برن ــد و از بی ــی را می بلعن جمع
اجتماعــی پررنگ تــر می شــود. اکنــون، جمعیــت در حــال کار ایــن کشــور، آمــادة نبــرد ایــن قــرن بــرای احیــای 
ــل ســه  ــد در مقاب ــس جدی ــا و مجل ــه رئیس جمهــوری اوبام ــن اســت ک روح دموکراســی می شــود. پرســش ای
ــد:  ــان می دهن ــی نش ــه واکنش ــیده اند چ ــش کش ــه چال ــور را ب ــن کش ــون ای ــه اکن ــده ک ــی عم ــة بحران عرص
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.)Estes, 2008( بحــران مشــروعیِت ســرمایه، بحــراِن مشــروعیِت دولــت و بحــران مشــروعیِت دموکراســی
ــه در گذشــته رخ داد،  ــت اجتماعــی اســت. طــی بحــران دیگــری ک ــاً، عدال ــة اجتماعــی، اساس ــدة بیم آین
ــا  ــرای ریاســت جمهــوری در ســال 1932 پذیرفــت؛ ب ــت، نامــزدی حــزب دموکــرات را ب فرانکلیــن دی. روزول
ایــن ســخنان جســورانه: »حضــار محتــرم، بیاییــد همگــی پیشــگاماِن خویــش بــرای یــک نظــِم جدیــِد رقابــت 
و جســارت را بیافرینیــم. ایــن چیــزی بیــش از یــک کارزار سیاســی اســت؛ ایــن فراخــوان جنــگ اســت. یــاری 
ــردن رأی هــا، بلکــه بــرای پیــروزی در جهــاد بــه منظــور بازگردانــدن آمریــکا بــه  برســانید، نــه فقــط بــرای بُ
ــس و  ــور، مجل ــون ضــروری اســت رئیس جمه ــن، اکن ــر ای ــزون ب مردمــش« )Roosevelt, 1938, p. 647(. اف
مــردم آمریــکا بی هــراس و بــا شــجاعت، از جســارت آرزوکــردن بــه ســمت جســارت عمل کــردن حرکــت کننــد.
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